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Број : 1939/2018
Датум : 08.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: Jавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б –
Набавка услуга стручног усавршавања у 2018. години
У име Уговорног органа АД ,,Комуналац“ Бијељина позивам Вас да доставите понуду у
поступку набавке услуга из Анекса II дио Б. Позив је припремљен у складу са чланом 7.
Правилника о поступку додјеле уговора за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Босна и Херцеговина“ број 66/16. 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:
Бојан Мирић, Сузана Спасојевић
Телефон:
055/210-147
Факс:
055/206-601
e-mail:
jnabavke@komunalacbn.com
Интернет страна: www.komunalacbn.com
1. Овим позивом се позивају сви релевантни понуђачи да доставе понуду за пружање услуга
стручног усавршавања из области јавних набавки, финансија, рачуноводства, интерне
ревизије и сличних области, у периоду од 06.03.2018. године до 05.03.2019. године.
2. Предмет набавке су УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА, ознака и назив из ЈРЈН:
80522000-9.
3. Мјесто пружања услуга: Босна и Херцеговина.
4. Процјењена вриједност набавке: 2000,00 КМ без ПДВ-а.
5. Позив за доставу понуда је отворен у периоду од 06.03.2018. године до 05.03.2019.
године, или до утрошка предвиђених средстава. Крајњи рок за доставу понуда је 05.03.2019.
године.
6. Понудом се сматра било који документ чија је намјена продаја предметне услуге (позив,
предрачун, понуда, објава путем интернета и сл.) у којем су видљиви сљедећи елементи:
- област коју покрива семинар (јавне набавке, финансије, рачуноводство и др.),
- датум (или период) одржавања семинара,
- садржај семинара,
- предавачи,
- цијена семинара у конвертибилним маркама.
7. Начин достављања цјеновника (понуде) :
- путем поште, адресa: Милоша Црњанског 7, 76300 Бијељина, АД „Комуналац“ Бијељина;
- путем факса, на број: +38755/206-601;
- путем електронске поште, на адресу: jnabavke@komunalacbn.com,
- на интернет страници понуђача.
8. Услуге ће се пружати сукцесивно, према потреби, у периоду дефинисаном под тачком 5.
Рачуни за извршене услуге ће се сматрати уговорима, од једног или од више добављача.
ОВА ЕЛЕКТРОНСКА ВЕРЗИЈА ПОЗИВА ЈЕ ФОРМИРАНА У ПДФ ФОРМАТУ,
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

