
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ  
ПОНУДА 

Адреса: ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ” А.Д., Светог Саве 13  
70260 Мркоњић Град, www.хенаврбасу.цом, е-маил:хев@хенаврбасу.цом 

Жиро рачуни: Нова Бањалучка банка: 5510140000091833 
Развојна банка: 5620990000704617 

Хyпо Алпе Адриа Банк: 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  

  

   

 

 

 

 

 

                                    Број:   06-1089/22 

 

                          Датум:  05.05.2022. __ 

 

Предмет: Позив за доставу понуда за ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ 

1. Назив уговорног органа: 

ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве, бр.13. Мркоњић Град. 

2. Врста поступка набавке 

Поступак набавке на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр.39/14). 

Уговрни орган  је омогућио неограничен и директан приступ комплетној тендерској документацији, без 
накнаде, на интернет адреси: www.henavrbasu.com. 

3. Опис предмета набавке и техничке спецификације: 

Предмет овог поступка је набавка услуге – Хотелске услуге на период од годину дана сукцесивно према 
потреби Уговорног органа. Услуга би обухватала трошкове ноћења са доручком, боравишне таксе и 
осигурање госта. Одлука о покретању поступка набавке услуга је број: УП-210/22 од 21.04.2022.  године, 
која је саставни дио Плана набавки за 2022. годину.  

Предметна набавка је у Јединственом рјечнику јавних набавки ЈРЈН означена са шифром:                  
ЈРЈН: 55100000-1 Хотелске услуге. 

Процијењена вриједност набавке је 10.000,00 КМ за период од годину дана. 

4. Критериј за додјелу уговора: 

Утврђује се према појединачним потребама уговорног органа, у складу са чланом 10. Правилника о 

поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама. 

http://www.henavrbasu.com/


5. Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период који 

не може бити дужи од четири године 

Услуге ће се пружати сукцесивно, према потреби уговорног органа у периоду од 01.05.2022. до 

01.05.2023. године. Рачун за извршену услугу ће се сматрати уговором, од једног или од више 

добављача.   

6. Крајњи рок за доставу понуда (датум, мјесто и вријеме): 

Крајњи рок за доставу понуда је 01.05.2023. до 15:00 сати. 

7. Начин достављања понуде: 

Понуђач може доставити понуду  путем факса на број: 050/211-352, односно путем електронске поште на 
e-mail: m.jovicic@henavrbasu.com  уз обавезу да оригинал достави на протокол уговорног органа или 
путем поште на адресу уговорног органа.  

Уговорни орган ће понудом сматрати сваки летак, брошуру, електронску понуду, е-маил, као и сваки 
други вид информације, укључујући и јавно доступне информације, из којих се може видјети назив 
понуђача, предмет набавке који нуди и цијена услуге. 

Понуде је потребно доставити најкасније до 01.05.2023. године. 

8. Адреса на коју се понуда доставља: 

ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

Ул. Светог Саве, бр.13. 

70260 Мркоњић Град 

Факс: 050/211-352 

e-mail адреса: m.jovicic@heanvrbasu.com 

9. Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште: 

Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица која су овлаштена да воде 

комуникацију у име уговорног органа са понуђачима: 

Контакт особе: Милана Муждека Јелена Златановић  

Телефон: 050/225-306 050/225-321 

Факс: 050/211-352 050/211-352 

е-маил: m.jovicic@henavrbasu.com ј.zlatanovic@henavrbasu.com 

 

                    В.Д. Д и р е к т о р 
 
             
        ________________________ 
                                                                                                           мр Горан Милановић, дипл.инж.грађ. 
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