ГЛAВНА СЛУЖБА
ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

78000 Бања Лука, Вука Караџића 4
Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)51/247-408
Факс:+387(0)51/247-497
e-mail: revizija@gsr-rs.org

Број:01/0518- 330-1 /15
Датум: 20.8.2015.

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуда за набавку смјештаја за запослене у Главној
служби за ревизију у 2015. години, за вријеме рада на терену у Бања Луци
Поштовани,
У име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске позивам Вас
да доставите понуду за набавку смјештаја у Бања Луци.
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14), и Правилником о
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ» бр. 104/14).
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које је
овлаштено да води комуникацију у име Главне службе за ревизију јавног сектора
Републике Српске са понуђачима: Љубинка Травар, тел: 051/247-409, факс: 051/247497, е-маил адреса: ljubinka.travar@gsr-rs.org.
1. Предмет набавке
Предмет јавне набавке је пружање услуга преноћишта са доручком за запослене
у Главној служби за ревизију за вријеме рада на терену у Бања Луци
у 2015. години.
2. Услови за учешће и потребни докази
2.1 Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи морају испуњавати услове:
а) из члана 46. Закона, а односе се на способност обављања професионалне
дјелатности.
У сврху доказивања способности за обављање професионалне дјелатности
понуђачи уз понуду требају доставити доказ о регистрацији у одговарајућем
професионалном или другом регистру у земљи у којој су регистровани (извод из
регистра) или да обезбједе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се
доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са
предметом набавке.
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије и не
могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде.
б) да је хотел/мотел пружа услуге преноћишта са доручком,
в) да хотел/мотел посједује најмање 10 соба,
г)
да хотел/мотел располаже собама које су опремљене: лежајем, купатилом са
топлом водом 24 часа, гријањем, тв-ом, клима уређајем, приступом интернету и
радним столом и столицом,
д) да хотел/мотел располаже паркинг простором 24 часа,
ђ) да је хотел/мотел од центра града (зграде локалне управе-општине) удаљен
максимално 2 км.
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3. Припрема понуда
3.1 Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових
понуда.
Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.
3.2 Понуда се доставља у оригиналу, редовном поштом или на протокол Главне службе
за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Коверта са понудом се доставља на адресу: Главна служба за ревизију јавног сектора
Републике Српске, Улица Вука Караџића 4, Бања Лука. 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“
3.3 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и
основна понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде.
Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном
органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са
назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена
понуђачу неотворена.
Понуда важи шездесет дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.
Након отварања понуда вршиће се преговарање са понуђачима.

4. Рок за достављање понуда
Рок за достављање понуда је 25.8.2015. године до 10,00 часова.

5. Критериј додјеле уговора и цијена
Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички
задовољавајуће понуде.
У цијену је урачунато осигурање и боравишна такса.
Цијена коју наведе добављач неће се мијењати за уговорени период тј. од дана
закључења уговора до 31.12.2015. године.
6. Обавјештење о додјели
Сви добављачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка
јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то електронским
средством, поштом или непосредно.
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7. 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.
Анекси:
Анекс 1 – Образац за понуду
Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом

Главни ревизор
Др Душко Шњегота
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Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
УГОВОРНИ ОРГАН
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Улица Вука Караџића 4, Бања Лука
ПОНУЂАЧ
_________________________________
ИД број: _______________
КОНТАКТ ОСОБА
Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
E-mail

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке, коју сте покренули, достављамо понуду за набавку смјештаја у Бања
Луци и изјављујемо слиједеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима Позива за достављање понуда за смјештај, овом
изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из Позива за пружање услуга у складу са
утврђеним условима, критеријима и утврђеним роковима, без икаквих резерви и
ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ___________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде је _______ КМ
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ________ КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) ________ КМ
Укупна цијена за уговор са ПДВ-ом је _____________ КМ

4.

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из Позива. У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену
понуде, релевантна је цијена из Обрасца за цијену понуде.
Ова понуда важи 60 (шездесет) дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.
Име и презиме особе која је овлашћена да представља понуђача _______________
Потпис овлашћене особе _____________
Мјесто и датум __________________
Печат предузећа:
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Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Назив добављача
___________________________________________

Понуда бр: ________________________________

рб

опис услуга

јединична цијена
без ПДВ-а

преноћиште са доручком у
једнокреветној соби
цијена без ПДВ-а

1.

попуст
укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Потпис и печат добављача
___________________
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јединична цијена са
ПДВ-а

