ШУМСКО ГАЗДИНСТВО "Оштрељ-Дринић " ПЕТРОВАЦ - ДРИНИЋ

Број: 01-6-1786 /15
Дана: 09.07.2015. године
Дринић
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Поштовани,
У име ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, ШГ „Оштрељ-Дринић“ Дринић, позивамо
Вас, да доставите понуду у поступку додјеле уговора за зравствене услуге, за потребе Шумског
газдинства „Оштрељ-Дринић“ Дринић. 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 Здравствене услуге, за потребе Шумског газдинства „ОштрељДринић“
2. Планирана вриједност набавке: до 7.000,00 КМ без ПДВ-а.
3. Услуге ће се пружати до коначне реализације уговора.
4. Мјесто пружања услуга: Сједиште најповољнијег понуђача.
5. Уговор се додјељује понуђачу на основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће
понуде. Понуђачи 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 дијелатности.
Да су оспособљени и овлаштени да врше системаске прегледе радника.

6.2 У сврху испуњавања услова из тачке 6.1 понуђачи треба да доставе следеће доказе:
а) Рјешење о упису у судски регистар (копија) и
б) Овлаштење о вршењу систематског прегледа радника.
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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 „Оштрељ-Дринић“ Дринић
Улица Центар бр. 10 до 23.07.2015. године, до 10,00 часова.
Контакт особа: Бобан Симић, ецц
Телефон: 050/465-012
Факс: 050/465-013
9. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду , образац за цијену и списак
радника са подацима на којим су радним мјестима/пословима радници распоређени до
22.07.2015. године, достављајући писмени захтјев лично или путем факса: 050/465-013
10. Понуде ће се отварати 23.07.2015. године у 11,00 часова у просторијама Шумског газдинства
„Оштрељ-Дринић“ Дринић.

У име уговорног органа
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Обављање систематског прегледа за раднике који раде на следећим радним мјестима:

-

Сјекач (моториста) ............................... 29 радника
Тракториста .......................................... 14 радника
Чувар шума (лугар) .............................. 5 радника
Ловочувар ............................................. 2 радника
Возач аутобуса ..................................... 6 радника
Возач комбибуса .................................. 2 радника
Возач камиона ..................................... 3 радника
Возач путничког возила ..................... 5 радника
Возач радне машине (скип, грејдер) .. 2 радника

Укупно 68 радника, али коначан број може осцилирати за 5 радника више или мање.

3

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
за здравствене услуге, за потребе Шумског газдинства „Оштрељ-Дринић“ Дринић

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

Потпис

КОНТАКТ ЛИЦЕ (за ову понуду)
Име и
презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

-

Сјекач (моториста)
Тракториста
Чувар шума (лугар)
Ловочувар
Возач аутобуса
Возач комбибуса
Возач камиона
Возач путничког возила
Возач радне машине (скип, грејдер)

Укупно без ПДВ-а: ..........................................
Рок плаћања: ....................................................

П О Н У Ђ А Ч:

М.П.
(Потпис и печат)
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