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Број : 2590/2017
Датум : 10.04.2017. године

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б – услуге
репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима
Поштовани,
У име АД ,,Комуналац“ Бијељина позивам Вас да доставите понуду у поступку набавке
услуга из Анекса II дио Б. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14),
подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском
документацијом. Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које
је овлаштено да води комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:
Контакт особа:
Телефон:
Факс:
e-mail:

Бојан Мирић
055/210-147
055/206-601
jnabavke@komunalacbn.com

Уговорни орган ће одбити понуде понуђача који су у сукобу интереса, у складу са чланом 52,
став (4) Закона о јавним набавкама.
1. Предмет набавке и подаци о поступку јавне набавке
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Предмет овог поступка је набавка услуга ,,Репрензетације у ресторанма и другим
угоститељским објектима“. Ознака и назив из ЈРЈН: 55300000-3.
Набавка се дијели на три лота, и то:
ЛОТ 1: Услуге исхране у ресторану са салоном за прославе. Процјењена вриједност
овог лота је : 8 000,00 КМ.
ЛОТ 2: Услуге исхране у ресторану у чијем склопу постоји могућност ноћења.
Процјењена вриједност овог лота је : 3000,00 КМ.
ЛОТ 3: Услуге исхране у етно-ресторану. Процјењена вриједност овог лота је :
1000,00 КМ.
Понуђачи могу дати понуду за један или више лотова. У понуди унутар лота морају
бити понуђене све ставке на начин како је дефинисано техничком спецификацијом. За
сваки лот се подноси посебна понуда у одвојеним ковертама.
Набавка је одобрена Одлуком бр: 2570/2017 од 10.04.2017. године.
Вријеме пружања услуга ће бити најкраће 12 мјесеци од дана склапања уговора, а
најкасније до утрошка предвиђене суме.
Плаћање испоручене робе ће се вршити према понуђеним условима плаћања изабраног
понуђача.
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
БиХ“ број 66/16)
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Уговорни орган је омогућио неограничен и директан приступ комплетној тендерској
документацији, без накнаде, на интернет адреси: http://www.komunalacbn.com/ .

УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА
2. Способност обављања професионалне дјелатности
2.1
2.2

2.3

Пoнуђaчи мoрajу бити рeгистрoвaни зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe
нaбaвкe.
У сврху дoкaзивaњa прoфeсиoнaлнe спoсoбнoсти пoнуђaчи трeбajу уз пoнуду дoстaвити
дoкaз o рeгистрaциjи у oдгoвaрajућeм прoфeсиoнaлнoм или другoм рeгистру у зeмљи
у кojoj су рeгистрoвaни или дa oбeзбjeдe пoсeбну изjaву или пoтврду нaдлeжнoг oргaнa
кojoм сe дoкaзуje њихoвo прaвo дa oбaвљajу прoфeсиoнaлну дjeлaтнoст, кoja je у вeзи сa
прeдмeтoм нaбaвкe. Дoстaвљeни дoкaзи сe признajу, бeз oбзирa нa кojeм нивoу влaсти су
издaти. Дoкaзи кojи сe дoстaвљajу мoрajу бити oригинaли или oвjeрeнe кoпиje.
У сврху доказивања професионалне способности да обављају дјелатности осигурања у
Републици Српској, понуђачи требају у склопу понуде доставити и оригинал или
овјерену копију Извода из регистра заступника у осигурању које издаје Агенције за
осигурање Републике Српске или други валидан документ издат од стране Агенције за
осигурање РС, који доказује да је понуђач регистрован за вршење ове дјелатности у
Републици Српској.
3. Техничка и професионална способност

3.1
3.2
3.3

У смислу доказивања техничке и професионалне способности, понуђач је дужан
доставити:
Изјаву да понуђач задовољава мимални стандард за врсту угоститељског објекта:
„Ресторани“.
Изјава да пословни објекат у којем ће се обављати пружање угоститељских услуга с
послугом конобара у свом склопу посједује паркинг за госте.
Изјава да пословни објекат посједује довољан број услужних радника за квалитетно
вршење ресторанских и угоститељских услуга.
4. Сукоб интереса

4.1

Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Писмена
изјава је саставни дио тендерске документације - Анекс 5. ( члан 52. Закона)
ЗAХTJEВИ У ВEЗИ СA ДOСTAВЉAЊEM ПOНУДE
5. Припрема понуда

5.1
5.2

Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда.
Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом
тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене
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потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити
чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова.
Понуда обавезно мора да садржи попуњен Анекс 1 и Анекс 2 овог Позива.
Понуда се доставља у оригиналу.
Није предвиђен поступак преговарања, те понуда мора да садржи крајњу цијену са свим
урачунатим трошковима и попустима.
Понуде се предају на протокол уговорног органа, у канцеларији бр. 10 или путем поште,
на адресу уговорног органа, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте,
мора бити наведено:
Назив уговорног органа:
Адреса уговорног органа:

АД ,,КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
Улица Милоша Црњанског 7, Бијељина

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА РЕПРЕНЗЕТАЦИЈЕ У РЕСТОРАНМА И ДРУГИМ
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА
Број набавке:___________
„НЕ ОТВАРАЈ“

5.7
5.8

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће:
Назив понуђача
Адреса понуђача
Понуђачи могу доставити понуде за само један или више лотова.
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.
6. Захјеви по питању језика

6.1

Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног
органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
Штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач не морају
бити преведени.
7. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

7.1

Подаци за доставу понуда:
Уговорни орган: АД ,,Комуналац“ Бијељина
Адреса: Улица Милоша Црњанског бр.7, Бијељина
Канцеларија: бр.10
Датум: 03.05.2017. године
Вријеме до када се примају понуде: до 11:00 часова
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Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене
понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде
не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.
8. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда

Подаци о отварању понуда:
Уговорни орган: АД ,, Комуналац“ Бијељина
Адреса: Ул. Милоша Црњанског бр.7, Бијељина
Датум: 03.05.2017. године
Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег рока за пријем понуда: 12,00 часова
8.2 Понуђачи или њихови представници, као и сва друга заинтересована лица могу
присуствовати отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања
понуда ће се доставити свим понуђачима који су у року доставили понуде путем
Записника са отварања понуда, одмах, а најкасније у року од 3 дана.
8.3
На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације:
 назив понуђача
 укупна цијена наведена у понуди
 попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан
 подкритеријуми који се вреднују у оквиру критеријума економски најповољнија
понуда
8.4 Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије
отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име
привредног субјекта-понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи, понуђач може, као и
остала заинтересована лица, присуствовати јавном отварању, али без права потписа
Записника или предузимања било којих правних радњи у име понуђача.
8.1

OЦJEНA ПOНУДA И OКOНЧAЊE ПOСTУПКA
9. Начин преговарања, критериј додјеле уговора и цијена
9.1
9.2
9.3
9.4

Понуђачи нуде укупну крајњу цијену са урачунатим свим трошковима и попустима.
Преговори нису предвиђени у поступку.
Комисија за набавке оцјењује понуде и прави записник, а затим предлаже уговорном
органу најповољнијег понуђача.
Уговорни орган задржава право да за исти ЛОТ може склопити уговор са више
понуђача.
10. Критериј додјеле уговора и цијена

10.1

Уговор се додјељује понуђачу који је понудио – Економски најповољнију понуду, у
складу са следећим подкритеријима (за све лотове, према спецификацијама
достављњним у склопу Анекса 2 тендерске документације - Образац за цијену понуде
са техничким спецификацијама):
а) Најнижа цијена премије
– чија је вриједност 90 % или 90 бодова
б) Рок за плаћање
– чија је вриједност 10% или 10 бодова
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Уговор се додјељује понуђачу који је добио највиши укупан број бодова. Бодови се
додјељују у складу са сљедећом формулом:

У=Ц+П
При чему је:
Т – укупан број бодова
Ц – број бодова који је добио понуђач за понуђену цијену
П – број бодова који је понуђач добио за понуђени рок плаћања
1) Цијена
Максималан број бодова (90) ће се додијелити понуђачу који је предложио најнижу бруто
цијену (укључујући и све индиректне порезе). Други понуђач ће у складу с тим добити
мањи број бодова, према слиједећој формули:
Ц= (Цл/Цт)х90
При чему је:
Ц – број бодова који је понуђач добио за понуђену цијену
Цл – најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке
Цт – цијена која је предложена у понуди која је предмет оцјене
90 – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најнижу цијену
2) Рок за плаћање:
Максималан број бодова (10) ће се додијелити понуђачу који је понудио најдужи рок
плаћања (рачуна се од тренутка примања фактуре код Уговорног органа), док ће други
понуђачи стога добити мањи број бодова у складу са следећом формулом:
П= (Пп/Пн)x10

-

10.3

При чему је:
П – број бодова који је додијељен понуђачу за понуђени рок плаћања
Пп – рок плаћања понуђен у понуди која се оцјењује
Пн – најдужи рок плаћања
10 – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најдужи рок
плаћања
Напомена:
За уговорни орган најкраћи прихватљив рок плаћања је 15 дана од дана доставе фактуре.
Рок плаћања треба бити исказан у данима.
Изражавање ријечима или нулом није дозвољено због немогућности уврштавања у
формулу.
Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже
било каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону понуду која
садржи цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом.
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Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

11. Преференцијални третман домаћег
11.1

11.2

11.3

12.1

Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег,
донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине.
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор:
- 10% за уговоре који се додијељују у 2017. и 2018. години,
- 5% за уговоре који се додијељују у 2019. години.
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са
сједиштем у Босни и Херцеговини и код којих, у случају уговора о јавној набавци
услуга, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ,
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана
домаћег понуђачи су дужни доставити уредно попуњену Изјаву о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег и уколико понуђач потпада у ову категорију
обавезан је доставити овјерен списак радника који ће вршити предметне услуге, у
којем ће бити наведено држављанство наведених радника.
12.Рок важења понуде
Понуде важе 90 дана одрачунајући од истека рока за подношења понуда.

13. Обавјештење о додјели
13.1 Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка
јавне набавке у року од 3 (три) дана а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана
доношења одлуке поштом или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка
уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или
поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда.
14. Информације о заштити права понуђача
14.1 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 достављање понуде
Анекс 2 - Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом

ЕЛЕКТРОНСКА ВЕРЗИЈА ПОЗИВА ЈЕ ФОРМИРАНА У ПЕ-ДЕ-ЕФ ФОРМАТУ (PDF), ВЈЕРНА ЈЕ
ОРИГИНАЛНОЈ ШТАМПАНОЈ ВЕРЗИЈИ И ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Анекс1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЛОТ 1- Услуге исхране у ресторану са салоном за прославе
страница 1 од 2
Број набавке: 2578/2017 од 10.04.2017. године
УГОВОРНИ ОРГАН:
Уговорни орган: АД ,,Комуналац“ Бијељина
Адреса: Ул. Милоша Црњанског 7, Бијељина
ПОНУЂАЧ*:
(ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана
групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе понуђача) :
Назив, адреса и ИД број за сваког члана
групе понуђача (уколико се ради о групи
понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
e-mail:
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је
представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.
Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду):
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
е-mail:

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе
понуђача.)
У поступку јавне набавке услуга из Анекса II дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и
другим угоститељским објектима, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:
1. У складу са садржајем Позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б
– услуге репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима бр. 2590/2017
од 10.04.2017. године, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих
резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање услуга, у
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде је_____________________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је_________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ.
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.
4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50%
понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/ 50%, или радне снаге која ће радити
на релизацији овог уговора о набавци услуга/радова су резиденти Босне и Херцеговине, а
докази да наша понуда испуњава услове за префернецијални третман домаћег, који су
тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.
*Уколико се на понуду не може примијенити преференцијални фактор домаћег, навести да се
на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
5. Ова понуда важи _________ дана, тј до _________ године.
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом потупку јавне набавке, обавезујемо се да
ћемо :
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, регистрације,
економске и финансијске способности, те техничке и професионалне способности који
су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо
изјавама у овој понуди;
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:
______________________________________
Потпис овлаштеног лица: ______________________________
Мјесто и датум:
_______________________
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена и сљедећа документација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Анекс1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЛОТ2 – Услуге исхране у ресторану у чијем склопу постоји могућност ноћења
страница 1 од 2
Број набавке: 2578/2017 од 10.04.2017. године
УГОВОРНИ ОРГАН:
Уговорни орган: АД ,,Комуналац“ Бијељина
Адреса: Ул. Милоша Црњанског 7, Бијељина
ПОНУЂАЧ*:
(ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана
групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе понуђача) :
Назив, адреса и ИД број за сваког члана
групе понуђача (уколико се ради о групи
понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
e-mail:
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је
представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.
Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду):
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
е-mail:

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе
понуђача.)
У поступку јавне набавке услуга из Анекса II дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и
другим угоститељским објектима, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:
1. У складу са садржајем Позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б
– услуге репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима бр. 2590/2017
од 10.04.2017. године, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих
резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање услуга, у
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде је_____________________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је_________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ.
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.
4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50%
понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/ 50%, или радне снаге која ће радити
на релизацији овог уговора о набавци услуга/радова су резиденти Босне и Херцеговине, а
докази да наша понуда испуњава услове за префернецијални третман домаћег, који су
тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.
*Уколико се на понуду не може примијенити преференцијални фактор домаћег, навести да се
на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
5. Ова понуда важи _________ дана, тј до _________ године.
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом потупку јавне набавке, обавезујемо се да
ћемо :
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, регистрације,
економске и финансијске способности, те техничке и професионалне способности који
су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо
изјавама у овој понуди;
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:
______________________________________
Потпис овлаштеног лица: ______________________________
Мјесто и датум:
_______________________
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена и сљедећа документација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Анекс1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЛОТ3 – Услуге исхране у етно-ресторану
страница 1 од 2
Број набавке: 2578/2017 од 10.04.2017. године
УГОВОРНИ ОРГАН:
Уговорни орган: АД ,,Комуналац“ Бијељина
Адреса: Ул. Милоша Црњанског 7, Бијељина
ПОНУЂАЧ*:
(ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана
групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе понуђача) :
Назив, адреса и ИД број за сваког члана
групе понуђача (уколико се ради о групи
понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
e-mail:
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је
представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.
Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду):
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
е-mail:

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

страница 2 од 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе
понуђача.)
У поступку јавне набавке услуга из Анекса II дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и
другим угоститељским објектима, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:
1. У складу са садржајем Позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II
дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима бр.
2590/2017 од 10.04.2017. године, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости,
без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање услуга, у
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде је_____________________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је_________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ.
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.
4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50%
понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/ 50%, или радне снаге која ће радити
на релизацији овог уговора о набавци услуга/радова су резиденти Босне и Херцеговине, а
докази да наша понуда испуњава услове за префернецијални третман домаћег, који су
тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.
*Уколико се на понуду не може примијенити преференцијални фактор домаћег, навести да се
на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
5. Ова понуда важи _________ дана, тј до _________ године.
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом потупку јавне набавке, обавезујемо се да
ћемо :
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, регистрације,
економске и финансијске способности, те техничке и професионалне способности који
су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо
изјавама у овој понуди;
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:
______________________________________
Потпис овлаштеног лица: ______________________________
Мјесто и датум:
_______________________
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена и сљедећа документација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА УСЛУГА
ЛОТ 1- Услуге исхране у ресторану са салоном за прославе
Број набавке: 2578/2017 од 10.04.2017. године
Назив понуђача

__________________________________________

Понуда бр.

_________________________
НАЗИВ УСЛУГЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Количина

Хљеб
Мјешана салата (порција)
Купус салата (порција)
Парадајз салата
Печена јагњетина (1 килограм)
Пилећа супа (порција)
Телећа чорба (порција)
Пљескавица са прилозима (150 до 200
грама)
Бечка шницла (са прилозима)
Карађорђева шницла са прилозима
Пилетина на жару (са прилозима)
Кисела вода ( 0,3 - 0,5 литара)
Точено домаће пиво (0,5 литара)
Боца домаћег врхунског црног вина
(0,75 литара)
Боца домаћег врхунског бијелог вина
(0,75 литара)
Увозни газирани сок (0,3 -0,5 литара)
Еспресо кафа

Цијена

Износ

200
100
100
100
100
100
100
80
50
50
50
200
100
15
10
50
200
УКУПНО БЕЗ ПДВ-a
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА (ДАНА):

Напомена:
Салон за прославе мора да има мјеста за најмање 100 особа.
м.п.

Потпис овлашћене особе понуђача

______________________________

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА РОБЕ
ЛОТ2 – Услуге исхране у ресторану у чијем склопу постоји могућност ноћења
Број набавке: 2578/2017 од 10.04.2017. године
Назив понуђача

__________________________________________

Понуда бр.

_________________________
НАЗИВ УСЛУГЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количина

Хљеб
Мјешана салата (порција)
Купус салата (порција)
Парадајз салата
Пилећа супа (порција)
Телећа чорба (порција)
Пљескавица са прилозима (150 до 200
грама)
Бечка шницла (са прилозима)
Карађорђева шницла са прилозима
Пилетина на жару (са прилозима)
Кисела вода ( 0,3 - 0,5 литара)
Точено домаће пиво (0,5 литара)
Боца домаћег врхунског црног вина
(0,75 литара)
Боца домаћег врхунског бијелог вина
(0,75 литара)
Увозни газирани сок (0,3 -0,5 литара)
Еспресо кафа

м.п.

Цијена

Износ

50
25
30
30
30
30
35
40
30
30
100
100
8
10
30
100
УКУПНО БЕЗ ПДВ-a
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА (ДАНА):

Потпис овлашћене особе понуђача

______________________________

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА РОБЕ
ЛОТ3 – Услуге исхране у етно-ресторану
Број набавке: 2578/2017 од 10.04.2017. године
Назив понуђача

__________________________________________

Понуда бр.

_________________________
НАЗИВ УСЛУГЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количина

Хљеб
Мјешана салата (порција)
Купус салата (порција)
Парадајз салата
Пилећа супа (порција)
Телећа чорба (порција)
Пљескавица са прилозима (150 до 200
грама)
Бечка шницла (са прилозима)
Карађорђева шницла са прилозима
Пилетина на жару (са прилозима)
Кисела вода ( 0,3 - 0,5 литара)
Точено домаће пиво (0,5 литара)
Боца домаћег врхунског црног вина
(0,75 литара)
Боца домаћег врхунског бијелог вина
(0,75 литара)
Увозни газирани сок (0,3 -0,5 литара)
Еспресо кафа

м.п.

Цијена

Износ

20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
4
4
20
20
УКУПНО БЕЗ ПДВ-a
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА (ДАНА):

Потпис овлашћене особе понуђача

______________________________

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:

055/204-821
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АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Јавна хигијена:

055/241-480

Градско зеленило: 055/206-034

www.komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Пијачне услуге:
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055/204-821

