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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б – ЈАВНА НАБАВКА 

УСЛУГА РЕПРЕНЗЕТАЦИЈЕ У РЕСТОРАНМА И ДРУГИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА 

 

У име Јавне установе бања „Дворови“ Дворови Вас позивамо да нам доставите понуду за набавку услуга 

репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима који спроводимо путем поступка за набавку 

услуга из Анекса II дио Б. 
 

• Предмет овог поступка је набавка услуга ,,Репрензетације у ресторанма и другим 

угоститељским објектима“. Ознака и назив из ЈРЈН: 55300000-3. 

• Јавна набавка ће се извршити у  складу са одредбама Правилника о поступку додијеле уговора 

о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 66/16) 

• Набавка  је одобрена Одлуком бр: 01-249/2018 од 19.03.2018. године. 

• Овим позивом се позивају сви заинтересовани понуђачи да доставе понуде – цјеновнике 

ресторанских услуга у периоду од 01.04.2018. године до 31.03.2019. године 

• Понуда се доставља у виду цјеновника ресторанских услуга. Техничка спецификација: 

топли и хладни напитци, предјела, јела, салате, десерти (назначити да ли је у цијену укључен 

ПДВ). 

• Уговорни орган ће количински набављати у складу са својим потребама, максимално до 

износа процијењене вриједности. У случају да се процијењени износ не реализује у 

потпуности, то се неће сматрати неиспуњењем обавеза, обзиром да се не може унапријед знати 

план и динамика остваривања овог предмета набавке. 

• Вријеме пружања услуга ће бити 12 мјесеци од дана склапања уговора или до утрошка 

предвиђене суме. 

• Уговорни орган је омогућио неограничен и директан приступ комплетној тендерској 

документацији, без накнаде. 

• Уговорни орган задржава право да за ову набавку може склопити уговор са више понуђача. 

• Процијењена вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а. 

• Мјесто пружања услуга:Карађорђева 100, 76311 Дворови - Бијељина. 

• Право учешћа имају свипонуђачи који су регистровани и овлаштени за обављање предметних 

дјелатности. Доказе о регистрацијии доставити у виду обичне копије заједно са понудом. 

• Начин и вријеме доставе понуде: Позивају се сви понуђачи да доставе понуде лично, путем поште 

или електронски, најкасније до 02.04.2018. године у 12 часова.  

• Понуда се доставља поштом или лично, исту доставити у затвореној коверти на протокол Јавне 

установе бања „Дворови“ Дворови, на доле наведеним адресама. 

• Уколико се понуда доставља електронски, понуду (или овај позив) одштампати, овјерити печатом, 

скенирати и послати на доле наведену електронску пошту, заједно са пропратном документацијом. 

• Период важења понуде: До 30.04.2018. године. 
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• Рок плаћања: Минимални прихватљиви рок плаћања је 15 дана. 

• Адреса за доставу понуда: Јавној установи бања „Дворови“ Дворови Бијељина, Карађорђева 100, 

76311 Дворови - Бијељина. 

• Начин избора: Избор се врши по критеријуму најниже цијене, са урачунатим ПДВ-ом, технички 

задовољавајуће понуде.  

 

 

          ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

    

     МП   _________________ 

          (Милорад Зекић) 

 

Доставити: 

- архиви јавних набавки, 

- архиви Друштва, 

- понуђачима. 
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