
 
 

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:   06-2168/16____ 

 

                          Датум:  28.07.2016. __ 

 

Предмет: Позив за доставу понуда за набавку угоститељских услуга у 2016. години. 

МХ „Електропривреда Републике Српске“ – Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град позива заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку додјеле уговора за 
набавку угоститељских услуга. Процедура јавне набавке обавит ће се складно члану 8. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 104/14). 

Позив за достављање понуда је објављен на wеб страници Уговорног органа  www.henavrbasu.com. 
 

1. Подаци о уговорном органу 
 

Уговорни орган: ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
Адреса: Ул. Светог Саве, бр.13. 
ИДБ/ЈИБ: ЈИБ: 4401195230004, ПДВ: 401195230004 
Телефон: 050/225-322 
Факс: 050/211-352 
Wеб адреса: www.henavrbasu.com 
 

1.1. Подаци о особама задужним да воде комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима: 
 

Контакт особе: Сања Тица Винодраг Убовић 
Телефон: 050/225-322 050/225-309 
Факс: 050/211-352 050/211-352 
е-маил: s.tica@henavrbasu.com s.tica@henavrbasu.com 
 



2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА 
 

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА:   
Предмет јавне набавке су угоститељске услуге за потребе ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град на годишњем нивоу према сљедећим техничким спецификацијама:  

 

2.2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
 
За ЛОТ 1 – Угоститељске услуге на локалитету општине Мркоњић Град: 

a) Изјава да понуђач задовољава минималном стандард за категорију ‘’Ресторани’’ – врста 
угоститељског објекта ‘’ресторан’’ (угоститељски објекат у којем се претежно припремају 
и услужују топла и хладна јела који захтијевају сложенију припрему, те остала јела и 
сластице, услужују пића и припремају и услужују напици, складно Правилнику о 
разврставању и минималним условима угоститељских објеката из  
категорије ‘’ресторани’’, ‘’барови’’, ‘’catering објекти’’ и ‘’објекти једноставних услуга’’. 

b) Изјава да пословни објекат у којем ће се извршавати пружање ресторанске услуге (с 
послугом конобара) налази на подручју назначене општине, те да у близини објекта има 
најмање 10 обезбјеђених паркинг мјеста и могућност пријема до  50 госта. 

              

  За ЛОТ 2 – Угоститељске услуге на локалитету ХЕ “Бочац” М.З. Сурјан и М.З. Бочац  

a) Изјава да понуђач задовољава минималном стандард за категорију ‘’Ресторани’’ – врста 
угоститељског објекта ‘’ресторан’’ (угоститељски објекат у којем се претежно припремају 
и услужују топла и хладна јела који захтијевају сложенију припрему, те остала јела и 
сластице, услужују пића и припремају и услужују напици, складно Правилнику о 
разврставању и минималним условима угоститељских објеката из  
категорије ‘’ресторани’’, ‘’барови’’, ‘’catering објекти’’ и ‘’објекти једноставних услуга’’. 

b) Изјава да пословни објекат у којем ће се извршавати пружање ресторанске услуге (с 
послугом конобара) налази на подручју назначене општине, те да у близини објекта има 
најмање 10 обезбјеђених паркинг мјеста и могућност пријема до 50 госта. 

 

           За ЛОТ 3 – Угоститељске услуге на локалитету општине Кнежево: 

a) Изјава да понуђач задовољава минималном стандард за категорију ‘’Ресторани’’ – врста 
угоститељског објекта ‘’ресторан’’ (угоститељски објекат у којем се претежно припремају 
и услужују топла и хладна јела који захтијевају сложенију припрему, те остала јела и 
сластице, услужују пића и припремају и услужују напици, складно Правилнику о 
разврставању и минималним условима угоститељских објеката категорије ‘’ресторани’’, 
‘’барови’’, ‘’цатеринг објекти’’ и ‘’објекти једноставних услуга’’. 

b) Изјава да пословни објекат у којем ће се извршавати пружање ресторанске услуге (с 
послугом конобара) налази у непосредној близини управне зграде ХЕ на Дрини, те да у 
близини објекта има најмање 10 обезбјеђених паркинг мјеста. 

 
 
 
 
 



 
           За ЛОТ 4 – Угоститељске услуге на локалитету општине Бања Лука: 

a)  Изјава да понуђач задовољава минималном стандард за категорију ‘’Ресторани’’ – врста 
угоститељског објекта ‘’ресторан’’ (угоститељски објекат у којем се претежно припремају 
и услужују топла и хладна јела који захтијевају сложенију припрему, те остала јела и 
сластице, услужују пића и припремају и услужују напици, складно Правилнику о 
разврставању и минималним условима угоститељских објеката категорије ‘’ресторани’’, 
‘’барови’’, ‘’цатеринг објекти’’ и ‘’објекти једноставних услуга’’. 
 

b) Изјава да пословни објекат у којем ће се извршавати пружање ресторанске услуге (с 
послугом конобара) налази у непосредној близини управне зграде ХЕ на Дрини, те да у 
близини објекта има најмање 10 обезбјеђених паркинг мјеста. 

 

За ЛОТ 5 – Пружање угоститељских услуга у објектима Управне зграде и ХЕ “Бочац”: 

a) Изјава да понуђач задовољава минималном стандарду за припрему и услужењу топлих и  
хладних јела, сластица и служења пића напитака и хране до 200 особа. 

 

2.3         Услови и захтјеви који понуђачи за све ЛОТ- ове морају испунити: 

 

a) изјава понуђача о непромјењивости цијена током уговорног периода; 
b) изјава да понуђач прихвата резервацију кориштења угоститељских услуга најкасније пет 

сати прије почетка кориштења услуга; 
c) изјава да понуђач прихвата отказивање резервације до прије пет сати 
d) доказ о регистрацији добављача за обављање предметне дјелатности, обична копија; 

 

Понуђачи који не доставе Изјаве и Доказе наведене у тачкама 2.2 и 2.3 одбациће се као 
неприхватљиви. 
 
2.4 ПРАВНИ ОСНОВ УГОВОРА  

Набавка је покренута Одлуком Надзорног Одбора број: НО-149/16 од 18.04.2016.године. 

 

2.5 ВРСТА УГОВОРА  

Уговор о јавној набавци услуга из Анекса II дио Б Закона.  

 

2.6 ШИФРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО УГОВОРУ  
 

ЈРЈН ознака: 55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном (ЛОТ 1), 55300000-3 
услуге ресторана и услуге послуживања храном (ЛОТ 2), 55300000-3 услуге ресторана и услуге 
послуживања храном (ЛОТ 3), 55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном            
(ЛОТ 4) и 55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном (ЛОТ 5). 

 



2.7 ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ИЗ УГОВОРА  
 

Мјесто извршења услуга је детаљно наведено посебно за сваки ЛОТ према спецификацијама из 
тачке 2.2.  

 
2.8 ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  
 

12 мјесеци од датума потписивања уговора. 
 

2.9 НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 

Плаћање ће се вршити жирално, у року од 15 дана од дана испостављања фактуре по извршеној 
услузи.  

 

3. ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОНУДЕ 
 

3.1. КРИТЕРИЈ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ   
Критеријум за избор понуде и додјелу уговора је најнижа цијена – додијелиће се уговор оном 
понуђачу који понуди најнижу цијену за специфициране потребне услуге. 

 
3.2. УСЛОВИ КОЈИ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ  

Понуђачи морају бити регистровани за обављање професионалне дјелатности из предмета 
уговора под 2.2. и моћи остварити реализацију понуде према техничким спецификацијама и 
условима наведеним у тачки 2.3.  

 
3.3. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ   

Као под 2.8.  

3.4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ   
Понуде се лично или поштом достављају у затвореним ковертама. Понуда се заједно са 
припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, 
на латиничном или ћириличном писму. При припреми понуде понуђач се мора придржавати 
захтјева и услова из овог позива. Понуђач не смије мијењати или допуњавати текст позива.  

 
3.5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ   

Понуда мора садржавати најмање:  
 

а) Образац за цијену понуде  

б) Доказе и изјаве о испуњавању услова тачака 2.2 и 2.3.  

ц) Писмена изјава из члана 52. ЗЈН. 
 



3.6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА  
 
Понуде ће се примати до 30.06.2017. године. Понуде доставити лично на протокол, или послати 
поштом на адресу као под 1. Понуде које буду достављене након истека овог рока неће се узети 
у разматрање. 

3.7. АЛТЕРНАТИВНЕ ПОНУДЕ   

Достављање алтернативних понуда није дозвољено.  

4. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ 
 

        Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне 
набавке. Одлука о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка јавне набавке  
доставља се понуђачима у року од три дана, а најкасније у року од седам дана од доношења 
Одлуке, и то електронским средством, факсом, 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. 

5. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

У случају да је Уговорни орган у току поступка извршио повреду одредби законских или 
подзаконских аката, право на жалбу понуђача се може искористити на начин и у року 
прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Овај позив је објављен на интернет страници ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град – www.henavrbasu.com. 

С обзиром да Уговорни орган не располаже подацима који су понуђачи преузели позив са 
наведене интернет странице, све евентуалне измјене, допуне или појашњења ће бити 
објављени на истој, те ће се понуђачи сматрати обавјештеним о наведеном даном објаве. 
Понуда треба да садржи све тражене документе наведене у Позиву за доставу понуда на начин 
и у форми утврђеној у Позиву. Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће враћене на 
адресу понуђача неотворене. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача у поступку 
набавке. 

Прилог: 

- Анекс 1 – Образац  за цијену понуде по лотовима 

- Анекс 2 – Писмена изјава из члана 52. ЗЈН 

 

                     Д и р е к т о р 
 
             
        ___________________________ 

         Мр Недељко Кесић 



            Анекс 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА  

За ЛОТ 1 – Угоститељске услуге на локалитету општине Мркоњић Град: 

Број набавке:  

Назив набавке:   

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

Редни 
број Опис услуге Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена у КМ 

по ставки без 
ПДВ-а 

Укупна цијена  у 
КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1.  Угоститељске услуге на 
локалитету општине                 
Мркоњић Град  
(према Вашој понуди) 

  
  

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  

М.П. 

                                                                         

                                                                       Потпис  овлашћене  особе  

                                                                                        Понуђача 

                                                                                ____________________ 

 

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени 
у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу 
са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА  

ЛОТ 2 – Угоститељске услуге на локалитету ХЕ “Бочац” М.З. Сурјан и М.З. Бочац 

Број набавке:  

Назив набавке:   

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

Редни 
број Опис услуге Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена у КМ 

по ставки без 
ПДВ-а 

Укупна цијена  у 
КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1 Угоститељске услуге на 
локалитету ХЕ “Бочац”                   
М.З. Сурјан и М.З. Бочац             
(према Вашој понуди) 

  

  

2      
3      
4      
5      
6      
7      

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  

М.П. 

                                                                           

                                                                       Потпис  овлашћене  особе  

                                                                                        Понуђача 

                                                                                ____________________ 

 

 

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени 
у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу 
са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 



 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА  

ЛОТ 3 – Угоститељске услуге на локалитету општине Кнежево: 

Број набавке: ______________________ 

Назив набавке:  _________________________________________________________________________ 

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

Редни 
број Опис услуге Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена у КМ 

по ставки без 
ПДВ-а 

Укупна цијена  у 
КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1 Угоститељске услуге на 
локалитету општине Кнежево 
(према Вашој понуди) 

  
  

2      
3      
4      
5      
6      
7      

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  

М.П. 

                                                                           

                                                                       Потпис  овлашћене  особе  

                                                                                        Понуђача 

                                                                                ____________________ 

 

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени 
у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу 
са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 
 



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА  

ЛОТ 4 – Угоститељске услуге на локалитету општине Бања Лука  

Број набавке: _______________________ 

Назив набавке:  _________________________________________________________________________ 

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

Редни 
број Опис услуге Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена у КМ 

по ставки без 
ПДВ-а 

Укупна цијена  у 
КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1 Угоститељске услуге на 
локалитету општине Бања Лука 
(према Вашој понуди) 

  
  

2      
3      
4      
5      
6      
7      

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  

М.П. 

                                                                           

                                                                       Потпис  овлашћене  особе  

                                                                                        Понуђача 

                                                                                ____________________ 

 

 

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 

платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који 
су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у 
складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 
 



 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА  

ЛОТ 5 – Пружање угоститељских услуга у објектима Управне зграде и ХЕ “Бочац” 

 Број набавке: _______________________ 

Назив набавке:  _________________________________________________________________________ 

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

Редни 
број Опис услуге Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена у КМ 

по ставки без 
ПДВ-а 

Укупна цијена  у 
КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1 Пружање угоститељских услуга у 
објектима Управне зграде и                
ХЕ “Бочац”                                  
(према Вашој понуди) 

  

  

2      
3      
4      
5      
6      
7      

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  

М.П. 

                                                                           

                                                                       Потпис  овлашћене  особе  

                                                                                        Понуђача 

                                                                                ____________________ 

 

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени 
у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу 
са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 



 

        Анекс 2 
 
 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Ја, нижепотписани _________________________________ (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: 
 

_____________________________ 
М.П.       Мјесто и датум давања изјаве: 
 

_____________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 

 
_____________________________ 
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