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Број :01- 3683 /2015. 

Датум, 28.09./2015.год. 
 

                                  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА   

Поштовани , 

 

У име ЈПШ“Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац,Шумско Газдинство „Добој“ Добој 

,позивамо Вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за ресторанске услуге ,за 

потребе Шумског Газдинства „Добој“ Добој улица Кнеза Лазара 16.74000 Добој.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 БиХбр. 104/14.) 

 

1. Предмет јавне набавке су ресторанске услуге,за потребе Шумског Газдинства 

„Добој“Добој,ул.Кнеза Лазара 16. Добој. 

2. Планирана вриједност набавке : до 1.000,00 КМ. 

3. Услуге ће се пружати до коначне реализације уговора. 

4. Мјесто пружања услуга : Сједиште најповољнијег понуђача. 

5. Уговор се додјељује понуђачу на основу критеријума најнижа цијена.Добављачи 

могу понудити само једну цијену и немогу 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 квалификације понуђача: 

6.1 Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити сљедеће 

услове: 

- Да су регистровани за обављање предметне дјелатности 

- Да испуњавају услове за квалитетно извршење предметних услуга. 

6.2 у сврху испуњавања услова из тачке 6.1 понуђачи треба да доставе сљедеће доказе: 

а) Рјешење о упису у судски регистар (копија) и изјаву од стране одговорног лица да 

ће се услуге пружати у ресторану који испуњава сљедеће услове: 

 

-Капацитет ресторана : најмање 50 мјеста, 

-властити паркинг, 



- локација ресторана : најдаље 5 км  од сједишта Шумског газдинства „Добој“ 

Добој. 

    7.   Понуда мора важити 30 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 „Добој“ Добој,ул.Кнеза 

Лазара 16.74000 Добој до 08.10.2015.год.до 10,00 часова. 

Контакт особа :Петричевић Мирјана 

Телефон: 053-222-069,221-656 

ФАКС:053-221-137 

 

        9. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду и образац за цијену 

понуде до 07.09.2015. год. ,достављајући писмени захтјев путем факса : 053-221-137. 

        10. Понуде ће се отварати 08.10.2015. године у 11,00 часова. У просторијама Шумског 

Газдинства „Добој“Добој,ул.Кнеза Лазара 16. 

 

 

 

                                                                                                                 У име уговорног органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


