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Број: 07/015-301/19

Датум: 15.01.2019. године

Предмет: Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених

на семинарима и стручним обукама

Поштовани,

Позивамо сва привредна друштва и удружења у земљи и иностранству, регистрована за

пружање услуга организовања едукација, савјетовања, семинара, симпозијума и других

научних и других скупова из области финансија, рачуноводства, ревизије, јавних набавки и

осталих области примјене права, информационих технологија и области здравствених

усавршавања, да доставе понуду за потребе стручног усавршавања радника Фонда

здравственог осигурања Републике Српске, у периоду до 31.12.2019. 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 («Службени гласник БиХ» бр. 104/14).

Све информације у вези са овим поступком можете добити од:

Жељка Михаљчић Марић, дипл. економиста: тел: 051/ 249-208; факс: 051/ 249-177, е-маил

адреса: zeljka.mihaljcic@zdravstvo-srpske.org.

1. Предмет набавке

1.1 Предмет јавне набавке су услуге стручног усавршавања радника Фонда здравственог

осигурања Републике Српске из области финансија, рачуноводства, ревизије, јавних

набавки и осталих области примјене права, информационих технологија и области

здравствених усавршавања.

1.2 Услуге ће се пружати сукцесивно, по потреби до 31.12.2019. године.

Рачун или фактура ће се сматрати закљученим уговором.

1.3 Ознака назива из ЈРЈН: 79951000-5.

1.4 Редни број набавке у Плану јавних набавки: 99 (Уплата котизација за семинаре).

2. Начин достављања понуда

Понуде се достављају на адресу Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Ул. Здраве

Корде број 8 (на протоколу Уговорног органа), 78 000 Бања Лука/ Република Српска, на факс

број: 051/249-208 или путем електронске поште.

По објави овог Јавног позива сви заинтересовани привредни субјекти у земљи и иностранству

који су регистровани за пружање услуга стручног усавршавања могу доставити своје понуде.

Кад се укаже потреба за услугама које су предмет овог позива, Уговорни орган ће се

одабраном понуђачу обратити са захтјевом за издавање предрачуна.

3. Рок за достављање понуда

Рок за достављање понуда је 31.12.2019. године до 12:00 часова, на начин описан у

претходној тачки.
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2.

4. Критериј додјеле уговора и цијена

4.1. Критериј за додјелу уговора је: Најнижа цијена.

5. Обавјештење о додјели

Сви понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка јавне набавке у року од 7 (седам)

дана од дана доношења одлуке Уговорног органа.

6. 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.


