
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВКОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА



Конкурентски захтјев за достављање понуда

� Конкурентски захтјев за достављање понуда је дефинисан

у Поглављу III ЗЈН-члан 46.
� Предмет набавке:

• Робе и услуге - вриједност нижа од 50.000КМ• Робе и услуге - вриједност нижа од 50.000КМ

• Радови - вриједност нижа од 80.000КМ

� Веома заступљен у пракси због једноставних услова за

провођење и рокова.



Конкурентски захтјев за достављање понуда

� Уговорном органу стављено на диспозицију које од

квалификационих услова ће захтјевати.

� Услови морају бити сразмјерни предмету набавке.� Услови морају бити сразмјерни предмету набавке.

� Поред описа предмета набавке ( техничка спецификација),

посебно треба обратити пажњу на тачку 2. обрасца

конкуретског захтјева:



Конкурентски захтјев за достављање понуда

Да би учествовали у процедури јавних набавки, уговорни
орган МОЖЕ предвидјети неке од услова за добављаче,
сразмјерно предмету набавке, као што су:

- документација којом се доказује испуњење једног или
више услова из члана 23.Закона, уколико се иста захтјева;

- право на обављање професионалне дјелатности и/или да- право на обављање професионалне дјелатности и/или да
су регистровани у релевантним професионалним или

трговачким регистрима;

- економско и финансијско стање треба гарантовати
исправно извршење уговора;

- техничка и професионална способност треба гарантовати
исправно извршење уговора.



Конкурентски захтјев за достављање понуда

� Неопходна детаљна припрема техничке спецификације

предмета набавке.

(У противном можемо добити предмет набавке који нам не

одговара.)одговара.)

� Постоји могућност подјеле предмета набавке на лот-ове.

� Критеријум за избор најповољнијег понуђача - најнижа

цијена технички задовољавајуће понуде.



Конкурентски захтјев за достављање понуда

� Нуди се само једна цијена (нема преговарања).

� “Примјерен рок” за достављање понуда.

� У прописаном року морају приспјети најмање 3 понуде.

(У противном поступак се мора поновити.)(У противном поступак се мора поновити.)

� Постоји могућност додатне објаве у “Службеном гласнику
БиХ” и у том случају се може додијелити уговор иако
нису достављене 3 понуде.

� Обавезна примјена чл. 38ЗЈН.



Конкурентски захтјев за достављање понуда

� Обавезна примјена преференцијалног третмана.
� Не постоји могућност за подношење алтернативне понуде.

� Није обавезно:� Није обавезно:

• Јавно отварање понуда,
• Именовање комисије,
• Обавјештење о додјели уговора.

� Постоји могућност подношења приговора и жалбе.
� Обавезна достава Извјештаја Агенцији за јавне набавке.



Честа питања из праксе код конкуретског 
захтјева

� На основу којих чињеница се одређује “примјерен рок” за
достављање понуда ?

� Може ли се тражити изјава од понуђача да испуњава све

услове прописане чланом 23Закона ?

� Може ли се прихватити понуда понуђача којем није� Може ли се прихватити понуда понуђача којем није

упућен захтјев за достављање понуда ?

� Ако је достављена само једна понуда чија је цијена испод

границе вриједносног разреда за конкуретски захтјев, а
остале понуде су изнад те вриједности, да ли се поступак
мора поништити ?



Честа питања из праксе код конкуретског 
захтјева

� Како поступити када се у поступку конкуретског захтјева

добију двије понуде које имају исту цијену која је уједно и

најнижа цијена ?

� Да ли се у Службеном гласнику БиХ објављује

обавјештење о додјели уговора ако је проведен

конурентски захтјев са додатним обавјештењем ?конурентски захтјев са додатним обавјештењем ?

� Да ли се захтјев за учешће у конкуретском поступку може

упутити путемmail-a ?

� Мора ли се чекати период од 15 дана за закључење
уговора иако није уложен приговор на одлуку о избору

најповољнијег понуђача ?



Честа питања из праксе код конкуретског 
захтјева

� Да ли се отварају понуде код конкуретског захтјева за

достављање понуда када су стигле само двије понуде или

се оне неотворене враћају понуђачима ?

� Да ли је могуће у току године провести два ( или више)
поступка конкуретског захтјева за достављање понуда за

исти предмет набавке ( нпр. канцеларијски материјал), акоисти предмет набавке ( нпр. канцеларијски материјал), ако
укупна годишња вриједност набавке не прелази 50.000,00
КМ ?

� Да ли се може провести конкуретски захтјев за

достављање понуда да се превазиђе период чекања до

окончања поступка по жалби и закључења новог уговора ?



Набавка канцеларијског материјала у поступку 
конкуретског захтјева за достављање понуда

� Обавезно кориштење Модела конкурентског захтјева који

је прописала Агенција за јавне набавке,

� Могућа је подјеле набавке на лотове,

� Могућност додатне објаве обавјештења о набавци у

Службеном гласнику БиХ,

� Go-Procureсистем, први пут прописује образац додатног� Go-Procureсистем, први пут прописује образац додатног
обавјештења за конкуретски захтјев:
- подаци о уговорном органу,

- адреса преузимања захтјева за тендерску документацију,

- врста уговора,

- опис предмета набавке,

- датум, вријеме и мјесто за пријем понуда.



Набавка канцеларијског материјала у поступку 
конкуретског захтјева за достављање понуда

� Није прописана могућност оквирног споразума,

� Могућност захтјевања гаранције за озбиљност понуде и

гаранције за добро извршење посла,

� Потребно је сачинити детаљну техничку спецификацију

( опис робе, количине, јединичне цијене),( опис робе, количине, јединичне цијене),

� Утврдити вријеме, мјесто и услове испоруке као и начин
плаћања,

� Утврдити услове за учешће и потребне доказе,

� Да ли тражити новчану накнаду за откуп тендерске

документације ?



Набавка канцеларијског материјала у поступку

конкуретског захтјева за достављање понуда

� Обавезна примјена преференцијалног третмана домаћег

(уговорни орган треба навести коју документацију

захтјева као доказ за примјену преференцијала)

� Уговорни орган треба дати јасне инструкције у вези

припреме понуда : да ли захтјева копије, чврсти увезприпреме понуда : да ли захтјева копије, чврсти увез
понуде, начин означавања, паковање и потписивање

понуде и др.

� Обавеза обавјештавања учесника о резултатима поступка,

� Обавеза достављања извјештаја о додјељеном уговору у

WisPPAсистем.



Набавка горива у поступку конкуретског захтјева 
за достављање понуда

� Могуће је извршити набавку горива овим поступком само

у случају ако су кумулативно испуњени услови:

- да је вриједност набавке мања од 50.000,00 КМ,

- да неће бити промјене цијене у току реализације уговора,

- да је унапријед позната укупна количина набавке.

� Уговор о јавној набавци закључен након проведеног� Уговор о јавној набавци закључен након проведеног

конкуретског захтјева мора имати све познате елементе

који се не могу мјењати: јединична цијена, количина и
укупна цијена.

� У овом поступку није примјењива “варијабилна цијена” из
чл.39.став 3. ЗЈН.



Набавка горива у поступку конкуретског захтјева 
за достављање понуда

� Због честих промјена цијене горива на тржишту ( а често
и немогућности да се утврди прецизна количина набавке),
ову набавку треба проводити отвореним поступком уз

примјену оквирног споразума.

� Код набавке горива, у већини случајева, је неопходно у
тендерској документацији допустити одредбу отендерској документацији допустити одредбу о

варијабилној цијени ( цјеновна формула),

� Грешка је када уговорни орган закључи уговор на основу

јединичне цијене у поступку конкуретског захтјева

( гориво, резервни дијелови, лијекови и др. потрошна
роба),

� Унос таквог извјештаја уWisPPA-a систем је неправилан.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


