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Предмет: Позив за организовање пријема за новинаре (доручак).  
  

Поштовани, 
 

Позивамо Вас да доставите понуду за организовање пријема за новинаре (доручак), за 25 особа, дана 

23.01.2015. године. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Законом о јавним набавкама  Босне и Херцеговине  

(“Службени гласник БиХ» бр. 104/14). 

Све информације у вези са овим поступком можете добити од: 

Данијеле Савић Балаћ, тел: 051/249-153; факс: 051/ 249-177, е-маил адреса: danijela.savic@zdravstvo-

srpske.org. 

1. Предмет набавке 
 

1.1 Предмет јавне набавке је услугa организовање пријема за новинаре (доручак), који обухвата 

хрању и пиће за 25 особа, дана 23.01.2015. године, ЦПВ код: 55300000 - 3.  
1.2 Редни број набавке у Плану јавних набавки (Услуге из Анекса А дио Б): 101. 
1.3 Мјесто пружања услуге: Бања Лука, центар града. 

1.4 Критеријум да додјелу уговора је: најнижа цијена; 

1.5 Уговор ће се закључивати са понуђачем који понуди најниже цијене за предметну набавку, с тим 

да наведена вриједност уговора неће прећи 1.000 КМ без ПДВ-а. 
 

 

2. Услови за учешће  
 

2.1  Да би учествовао у процедури јавне набавке, понуђачи морају испуњавати сљедеће услове: 

      а) да се ресторан налази у центру града; 

      б) да у ресторану, у периоду трајања доручка, у дијелу гдје ће бити смјештени гости, не буде    

других гостију; 

      в) да ресторан нуди рибљи и месни мени. 
       

2.2  Понуђачи су обавезни да у понуди доставе важећи цјеновник.   
      

 

3.3  Понуда се доставља у оригиналу. Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа: 

Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Ул. Здраве Корде број 8 (соба 3), 78 000 Бања 

Лука / Република Српска. На коверти понуде мора бити назначено: 

 - назив и адреса уговорног органа, 

 - назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте, 

 - назив предмета набавке,  

 - назнака „не отварај“. 
  

6. Рок за достављање понуда 
 

Рок за достављање понуда је 22.01.2015. године до 12:00 сати. на адресу: Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске, Ул. Здраве Корде број 8 (соба 3), 78 000 Бања Лука/ Република Српска.  
 

7. Критериј додјеле уговора и цијена 
 

7.1. Критериј за додјелу уговора је: 

• Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 
 

7.2. Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама.
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8. Обавјештење о додјели 
 

      Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке у 

року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, факсом и поштом. Уз обавјештење о резултатима 

поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или 

поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда. 

      

9. Информације о заштити права добављача 
 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или 

подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима 

прописаним чланом 99. и 101. Закона.  

 

 

 

 

                 Извршни директор                       ДИРЕКТОР 

    Сектора за уговорање здравствених  

               услуга и јавне набавке                                                                 

                   

     Бранкица Бабић, дипл. економиста                              Мр Дарко Томаш       

 

 
 

                           


