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06-2027/17 
 

29.06.2017. 

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и 
достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Постављање ексклузивног банера са 
логом Предузећа током одржавања манифестације „Конференција беба“ у Мркоњић Граду. 
  

Поштовани, 
 
На основу члана 21. став (ц) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Правиликна о 
јавним набавкама, члан 35. став 1.(в) и на основу Oдлуке о покретању поступка набавке,                 
број: УП-294/17 од 22.06.2017. године,  упућујемо Вам овај позив за достављање иницијалне понуде у 
преговарачком поступку за набавку услуга – Постављање ексклузивног банера са логом Предузећа 
током одржавања манифестације „Конференција беба“ у Мркоњић Граду. 
 
1.1 Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 
 
1.2  Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђач је дужни доставити: 

 
а) Попуњен Образац за достављање понуде – услуге, која је дата у документацији захтјева за 
достављање понуда - Анекс 1. 
б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити, потписати и 
овјерити са цијеном без обрачунатог ПДВ-а, како је дато у тендерској документацији - Анекс 2. 
в) У сврху доказивања професионалне способности (члан 46. Закона) понуђачи требају уз понуду 
доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у 
којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 
њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке.  
Докази који се достављају морају бити оригинали  или овјерене копије 
г) Посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ                                       
корупција у јавној набавци - Анекс 3. 
 
 
  

 

 
ОПШТИНА  

МРКОЊИЋ  ГРАД 
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1.3  Начин подношења понуде и рок:  
 
Понуђач сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем његове 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 потписом понуђача, уз навођење 
датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно 
вађење или уметање листова. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање 
података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде 
као дио понуде. Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив редни број 
странице или листа. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају 
изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно. 
Понуда се доставља само у  оригиналу. 
Рок за достављање понуда је до 06.07.2017. године, до 1400 часова. 
 
 

Понуда  се предају на протокол уговорног органа, у канцеларији бр. 34 или путем поште, на адресу уговорног 
органа,  у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: 
 

Назив уговорног органа: ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

Адреса уговорног органа: Ул. Светог Саве бр.13, 70260 Мркоњић Град 

 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  

„Навести тачан назив предмета набавке“ 
Број набавке: 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
 

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће: 
 

Назив понуђача   

Адреса понуђача   

 
Понуђач може измијенити или допунити своју 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. 
 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПРАВНИХ УСЛУГА 
„Навести тачан назив предмета набавке“ 

Број набавке: 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 

 
1.4  Мјесто, вријеме и начин отварања понуде: 
 
Наручилац ће након истека рока за пријем понуде извршити отварање и анализу исте и обавјестити 
ће понуђача о исходу поступка набавке те Одлуку објавити на својој web страници. 
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АНЕКС 1 – Образац за достављање понуде 
АНЕКС 2 – Образац за цијену понуде - Спецификација услуга 
АНЕКС 3 –  Изјава у вези са чланом 52. Закона  
АНЕКС 4 – Нацрт уговора 
 
 
 
 
 
 
 С поштовањем. 

 
 
 
 
 
 
 
Достављено: 

- Наслову;              Д и р е к т о р: 
- Директору Предузећа; 
- Евиденцији;      _______________________ 
- А р х и в а.            Мр Кесић Недељко 

 


