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

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ
ПОНУДА

Број: 06-387/19

Датум: 06.02.2019. __

Предмет: Позив за доставу понуда за услуге хотелског смјештаја на период од годину дана
1. Назив уговорног органа:
ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве, бр.13. Мркоњић Град.
2. Опис предмета набавке и техничке спецификације:
ЈРЈН: 55110000-4 Услуге хотелског смјештаја са доручком сукцесивно по потреби.
3. Период на који се закључује уговор:
Уговори се закључују на период од годину дана.
4. Критерији за избор понуде у складу са чланом 64. Закона:
Понудом се сматра сваки докумет из којег се виде цијене и ПДВ, утврђује се према
појединачним потребама уговорног органа.
5. Услови и захтјеви који понуђачи требају испунити:
Да су регистровани за обављање предметне дјелатности (Доказ: овјерна фотокпија актуелног
извода из судског регистра).
6. Период важења понуде:
До 06.02.2020. године.

7. Начин достављања понуде:
Позивају се сви понуђачи да по овом позиву доставе понуде путем поште, факса или
електронски (најкасније до 06.02.2020.).
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: j.djurdjevic@heanvrbacu.com
9. Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на
период који не може бити дужи од три године:
Услуге ће се пружати сукцесивно према потреби до 06.02.2020. године. Рачун или закључени
уговор ће се сматрати уговором.
10. Остале инфорамције:
Уговорни орган ће по пријему сваке понуде одлучити да ли је иста неопходна за уговорни
орган, формирати Комисију или ће Комерцијална служба у складу са Правилником о јавним
набавкама предложити закључење уговора или одбијање понуде, зависно од кавалитета
приспјеле понуде и расположивости буџетски средстава уговорног органа.
11. Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште:
Винодраг Убовић,
Моб.065/627-383,
Факс:050/211-352,
е-mail адреса: s.tica@heanvrbacu.com

Прилог:
-

Анекс 1 – Образац за достављање понуде

-

Анекс 2 - Образац за цијену понуде

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

Анекс 1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке:
Број обавјештења са Портала ЈН:_____

УГОВОРНИ ОРГАН:
Уговорни орган:
Адреса:

ПОНУЂАЧ*:

(ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана групе, адресу
и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе понуђача) :
Назив, адреса и ИД број за сваког члана групе
понуђача (уколико се ради о групи понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
е-маил:
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када

понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и
податак да је то представник групе понуђача. Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу
поступка јавне набаве.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду):
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
е-маил:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе

понуђача.)

У поступку јавне набавке, коју сте покренули, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. _________________(број
набавке који је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без
икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације пружање услуга, у складу
са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без
икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а.)је_____________________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је_________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ.
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима
из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену
понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:
______________________________
Потпис овлаштеног лица:______________________________
Мјесто и датум:_______________________
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена и сљедећа документација:

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до __, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
...
Итд.
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]

Анекс 2

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА

Број набавке:
Назив набавке:
Назив понуђача_________________________________________________________________________
Понуда бр._________________________
Редни
број
1.

Опис услуге
Ноћење са
доручком

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Јединица
мјере

Количина

соба
једнокреветна

1

Јединична
цијена у КМ
по ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена
у КМ по
ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:
Попуст _______%:
Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:
Потпис овлашћене особе
Понуђача
М.П.
____________________

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.

