Број: 01-2163/15
Градишка: 21.04.2015. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Поштовани,
У име ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, ШГ „Градишка“ Градишка, позивамо
Вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за ресторанске услуге, за потребе Шумског
газдинства „Градишка“ из Градишке. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са
Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.104/14).
1.Предмет јавне набавке су ресторанске услуге, за потребе Шумског газдинства „Градишка“
2. Планирана вриједност набавке: до 10.000,00 КМ.
3. Услуге ће се пружати до коначне реализације уговора.
4. Мјесто пружања услуга: Сједиште најповољнијег понуђача.
5. Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума најниже цијене технчки
задовољавајуће понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати.
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда, уколико
оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни.
6. Провјера квалификација понуђача:
6.1 Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити следеће услове:
- Да су регистровани за обављање предметне дјелатности.
- Да испуњавају услове за квалитетно извршавање предметних услуга.
6.2 Усврху испуњавања услова из тачке 6.1 понуђачи треба да доставе следеће доказе:
а) Рјешење о упису у судски регистар (копија) и
б) Изјаву овјерену од стране одговорног лица да ће се ресторанске услуге достављати сваки
радни дан на терен радницима у нашим настамбама у Шумској управи „Подградци“ Подградци.
Ресторан мора да испуњава следеће услове:
- Капацитет кухиње ресторана: најмање 30 оброка у току дана,
- Локација ресторана: најдаље 3 km од сједишта Шумске управе „Подградци“ Подградци.
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7. Понуда мора важити 60 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуде.
8. Понуде се достављају у затвореним ковертама (лично или поштом) на адресу:
ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, Шумско газдинство „Градишка“ Градишка, Улица
Војводе Мишића бр. 10, до 29.04.2015. године, до 08,00 часова.
Контакт особа: Данијел Беук, дипл.ецц.
Телефон: 051/826-080
Факс: 051/814-674
9. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду и образац за цијену
понуде до 28.04.2015. године, достављајући писмени захтјев путем факса: 051/814-674.
10.Понуде ће се отварати 29.04.2015. године у 09,00 часова у просторијама Шумског
газдинства „Градишка“ Градишка.

У име уговорног органа
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ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
за ресторанске услуге, за потребе Шумске управе „Подградци“, ШГ „Градишка“ Градишка

ПРИМА: (Назив и адреса уговорног органа)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ДОСТАВИО: (Према слиједећој табели)
Име добављача

Потпис

КОНТАКТ ЛИЦЕ (за ову понуду)
Име и
презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил
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О Б Р А З А Ц ЗА Ц И Ј Е Н У П О Н У Д Е

У ПРИЛОГУ ОВОГ ОБРАСЦА ДОСТАВИТИ ЦЈЕНОВНИК ЈЕЛА И ПИЋА.

РОК ПЛАЋАЊА..........................................................................................................
..........................................................................................................................................

КАПАЦИТЕТ КУХИЊЕ РЕСТОРАНА:....................................................................

УДАЉЕНОСТ РЕСТОРАНА ОД ШУМСКЕ УПРАВЕ „ПОДГРАДЦИ“ из ПОДГРАДАЦА:
.........................................................................................................................................

П О Н У Ђ А Ч:

М.П.

/Потпис и печат/
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