Адреса: ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ” А.Д., Светог Саве 13
70260 Мркоњић Град, www.henavrbasu.com, e-mail:hev@henavrbasu.com
Жиро рачуни: Нова Бањалучка банка: 5510140000091833
Развојна банка: 5620990000704617
Hypo Alpe Adria Bank: 5520310001891014
Комерцијална банка: 5710100000065442
Матични број: 1756958
ЈИБ: 4401195230004
ПДВ: 401195230004
телефони: 050/225-300, 050/225-303
тел/факс: 050/211-352, централа: 050/225-317

06-1807/15
Број: _________________
„Дневне новине Press РС“ д.о.о.
Бања Лука

29.06.2015.
Датум: ________________

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање
иницијалне понуде за набавку услуга – Кориштење огласног простора у дневним новинама.
Поштовани,
На основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу
Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-309/15 од 26.06.2015. године, упућујемо Вам овај
позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Кориштење огласног
простора у дневним новинама.
1.1 Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса.
1.2 Документе које требате предати до 10.07.2015. године у 1100 часова су:
а) Право на обављање професионалних дјелатности и/или да су регистровани у релевантним
професионалним или трговачким регистрима;
б) Увјерење о регистрацији пореза на додатну вриједност или ЈИБ;
ц) Инцијална понуда;
д) Посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ
корупција у јавној набавци.
Датум почетка преговора са Вама је 10.07.2015. године у 1100 часова на адреси ЗП „Хидроелектане
на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр.13 у сали број: 30. Језик на којем ће се дијалог вршити је
један од службених језика у Босни и Херцеговини.

Регистровано код Основног Суда у Бања Луци, број рг. улошка: 1-3636-00
Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије број: 01-485-04/02-1/07
OБ-02

ревизија: 1.0

страна: 1 од 2

АНЕКС 1
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, ниже потписани _________________________________ (Име и презиме), са личном картом
број: ___________________ издатом од _____________________________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности
_____________________________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД број: __________________________, чије сједиште се налази у _________________________
(Град/општина),
на
адреси
_________________________________________________________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач
у
поступку
јавне
набавке
_____________________________________________________________________________________
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
______________________________________________________________________________
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је
објављено обавјештење) број: _______________
у „Службеном гласнику БиХ“ број:
_____________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном
материјалном и кривичномо одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази
процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава
од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује под таквом подмићивању
службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да
обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које не би требало да обавља, или се суздржава
од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка
јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорност предвиђене за кривично дјело давање мита
и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним
законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
_____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
___________________________
Потпис и печат надлежног органа:
____________________________

АНЕКС 2

Спецификација објављивања обавјештења у Вашим дневним новинама

Доставити понуду по јединичним цијенама према следећем:
-

Оглас на 1/4 комерцијалне стране,
Оглас на 1/2 комерцијалне стране,
Оглас на 1/1 комерцијалне стране,
ПР текст на 1/2 стране,
ПР текст на 1/2 стране.

Укупна вриједност по јединични цијенама на период од годину дана 6.000,00 КМ +ПДВ.

