На основу члана 66. Статута Жељезница Републике Српске А.Д. Добој-Добој,
Одлуке Надзорног одбора Жељезница Републике Српске А.Д. Добој-Добој
број I-2. 9600-1/14 од 26.05.2014. године, те на основу Одлуке Управе
Жељезница Републике Српске А.Д. Добој-Добој број I-4.19756/14
од
03.10.2014. године, Генерални директор објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

за прикупљање писаних понуда за продају :
- старог алуминијума (у количини од цца 74,10 т) - први пут и
- старих моноблок точкова (у количини од цца 859,20 т) - први пут
I

OПШТИ ПОДАЦИ

1. Продавац: «Жељезнице Републике Српске» А.Д.-Добој, улица Светог Саве
број 71.
2. Начин надметања: Путем прибављања писaних понуда од правних или
физичких лица која имају регистровану дјелатност у општинским одјељењима
за привредну дјелатност.
3. Предмет продаје је:
- стари алуминијум (у количини од цца 74,10 т) и
- стари моноблок точкови (у количини од цца 859,20 т).
Наведени алуминијум ће се добити касацијом 65 H (Hibis вагона), а моноблок
точкови ће се добити касацијом 555 теретних вагона разних серија .
4. Наведена роба из тачке 3. се продаје на принципу «виђено-купљено», без
могућности накнадних рекламација.
5. Почетна продајна цијена и почетна укупна продајна вриједност: У
конвертибилним маркама или еурима, без пореза на додату вриједност, Фцо
(мјеста означена у тачки 7.), неутоварено, без манипулативних трошкова ,
трошкова вагања, евентуалног сјечења, превозних , евентуалних царинских и
свих осталих трошкова. Цијене се не смију исказивати процентуално у односу
на цијене других понуђача. У том случају, такве понуде се неће разматрати.
6. Почетна продајна цијена и почетна укупна продајна вриједност:
- за стари алуминијум: 1.900,00 КМ/т (971,45 €/т) и
- за старe моноблок точкове: 440,00 КМ/т (224,97 €/т).
Почетна продајна укупна вриједност наведене робе
(265.277,66 €).

износи: 518.838,00 КМ

Почетне продајне цијене су без пореза на додату вриједност, на паритету
Пословна зона „Инцел“-Бања Лука, неутоварено, без трошкова сијечења,
вагања, превоза, царинских и свих осталих трошкова.

Купац сноси трошкове вагања, утовара, превоза, евентуалног сјечења,
царинских трошкова и свих осталих трошкова који настану приликом продаје
старог материјала из члана 1. ове Одлуке.

2.
Понуђачи су обавезни понудити све количине роба наведених у тачки 3. овог
Огласа по цијенама које су веће од наведених почетних продајних, а укупна
вриједност њихове понуде мора бити већа од почетне продајне укупне
вриједности.
Цијене требају бити наведене у КМ или €. Ако се цијене наводе у еурима,
наведене цијене ће се прерачунати у КМ по курсу који утврђује Централна
банка Босне и Херцеговине на дан отварања понуда и задржати по истом курсу
све до истека периода важења понуде.
7. Мјесто испоруке: Пословна зона „Инцел“-Бања Лука,
8. Начин плаћања и рок преузимања робе:
Изабрани најповољнији понуђач (понуђачи), је дужан (су дужни) да робу
преузима сукцесивно, рачунајући од датума закључења уговора, изабрани
најповољнији понуђач (понуђачи), је дужан (су дужни), најдуже у року до 5
(пет) дана, рачунајући од датума обавјештења Уговорног органа о преузимању
робе, уплатити аванс на основу издате авансне фактуре, те по уплати аванса у
року до 5 (пет) дана преузети робу.
Рок преузимања робе је до
01.05.2015. године.
II

преузимања укупних количина а најкасније до

ПРАВО НА НАДМЕТАЊЕ

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која имају
регистровану дјелатност код надлежних органа, која на жиро-рачун Продавца
број 5620050000303569 (код «Развојне банке» А.Д.-Добој) уколико су из Босне и
Херцеговине, а уколико су из иностранства, онда према следећим
инструкцијама:
F56А INTERMEDIARY:

SWIFT : HAABAT 2В
HYPO ALPE-ADRIA-BANK

INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F57А: АССОUNT WITH INSTITUTION: /АТ25 5220 0000 0932 3929

F59 BENEFICIARY CUSTOMER:

HYPO ALPE-ADRIА-BANK AD
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
IBAN: ВА 39 5520 2033 9022 3191
SWIFT: HAABBA2B

ŽELJEZNICE RS AD
UL.SVETOG SAVE 71
DOBOJ,
уплате кауцију у износу од: 51.883,80 КМ (понуђачи из Босне и Херцеговине)
или 26.527,77 € (понуђачи из иностранстава).
Понуђачи су дужни да уплате кауцију до закључно са 24.10.2014. године. У
супротном, уколико предвиђену кауцију уплате након овог рока, понуде ће им
бити неприхватљиве.
Доказ о уплати кауције-уплатницу понуђачи су дужни да доставе уз понуду.
Уплаћена кауција се враћа понуђачима чија понуда не буде одабрана као
најповољнија, а понуђачу, чија је понуда одређена као најповољнија, користиће
се као гаранција за осигурање плаћања од стране Купца до момента испоруке
цјелокупне количине робе или ће се код задње испоруке робе урачунати у
купопродајни износ.
3.
Уколико Купац, након потписивања Уговора, не уплати Продавцу авансни
износ фактуре и не преузме робу у року предвиђеном у Уговору, Продавац има
право задржавања уплаћене кауције за себе, као накнаду за штету, у складу са
Општим Узансама за промет робе, број 45.
Један понуђач може доставити само једну понуду у оквиру које мора
понудити све количине свих наведених роба. Понуђачи не смију
процентуално исказивати цијену.
III

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА НАДМЕТАЊЕ

Документација потребна за надметање је:
- Понуда, потписана од стране овлаштеног директора понуђача.
Уколико понуду потпише лице које није овлаштени директор понуђача,
обавезно је доставити оригинално писано овлаштење овлаштеног директора
понуђача да то лице може потписати понуду. Испод потписника понуде је
обавезно одштампати његово име и презиме и радно мјесто које обавља.
Понуда мора важити минимално до 27.11. 2014. године.
Понуда мора садржавати следеће елементе:
- цијену, износе и укупну вриједност,
- паритет цијена, износа и укупне вриједности,
- услов и начин плаћања (аванс 100 %),
- рок преузимања робе и
- рок важења понуде.
Понуда мора бити достављена у складу са свим захтјевима из нашег огласа.
У супротном, понуда ће бити неприхватљива и неће се разматрати, нити
анализирати;

- Извод из судског регистра, који не смије бити старији од 3 мјесеца
(рачунајући од датума подношења понуде) о свим битним елементима и
подацима о регистрованој дјелатности, која је предмет ове продаје (оригинал
или фотокопија обавезно овјерена од стране надлежног органа) и
- Уплатница за предвиђену кауцију.
Продавац неће враћати достављену документацију.
Језик надметања: један од службених језика који је у употреби у БиХ.
Валуте надметања: Конвертибилна марка или евро.
Понуде не могу достављати понуђачи који имају одређена дуговања према
Продавцу, проистекла на основу уговора из претходних јавних продаја које су
проведене од стране Продавца. Такве понуде се неће анализирати и вратиће се
понуђачима неотворене.
V

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за приспијеће понуда и остале захтијеване документације на адресу
Продавца: «Жељезнице Републике Српске» А.Д.-Добој, улица Светог Саве број
71 је 27.10.2014. године до 11,30 часова.
4.
Понуде доставити у запечаћеним ковертама са нашом пуном адресом и са
назнаком «Не отварати-јавно надметање за продају: старог алуминијума (у
количини од цца 74,10 т) и старих моноблок точкова (у количини од цца
859,20 т)».
Уколико понуђач не наведе на предњој страни коверте ову напомену, Продавац
не одговара за отварање таквих коверти, а такве понуде се неће разматрати.
Коверта мора бити протоколисана на протоколу Продавца.
На полеђини коверте обавезно навести пуни назив и адресу понуђача,
контакт телефон, телефакс, број жиро-рачуна, назив и мјесто банке код
које је отворен .
Отварање понуда ће се извршити на адреси Продавца: «Жељезнице
Републике Српске» А.Д.-Добој, улица Светог Саве број 71, сала 69, дана
27.10.2014. године у 12,00 часова, уз присуство заинтересованих , писано
овлаштених представника понуђача.
Уколико два или више понуђача понуде исту укупну вриједност, предност
избора за најповољнијег понуђача ће имати онај понуђач чија је понуда прије
приспјела на нашу назначену адресу.

Обавјештење о резултатима надметања биће достављено свим учесницима у
року од 7 (седам) дана након доношења одлуке о избору најповољнијег
понуђача.
Продавац задржава право одбијања свих понуда, те право поништења
надметања у било које вријеме прије закључења уговора, а о тој одлуци и њеним
разлозима је дужан да обавијести све понуђаче-учеснике у року од 7 (седам)
дана након доношења исте.
За све остале информације, молимо да се обратите на наш контакт телефон:
053/236-535, контакт особа: Предраг Ђурановић.

ДИРЕКТОР
_____________________________
дипл.инж.саоб.

ГЕНЕРАЛНИ

Драган Савановић,

