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Број: 808/16 

Датум, 29.11.2016. године   

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку услуга хотелског смјештаја наставника за потребе 

Машинског факултета Источно Сарајево 

 

 

Поштовани, 

 На основу члана 8. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), 

(у даљем тексту: Закон) и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 66/16), Одлуке о 

покретању поступка набавке Машинског факултета Источно Сарајево бр. 806/16 од 

28.11.2016. године, позивамо вас да доставите понуду у оквиру Позива за достављање 

понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Машинског факултета 

Источно Сарајево. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом, 

подзаконским актима који су донесени на основу Закона и овим Позивом за достављање 

понуда (у даљем тексту: Позив). 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

Уговорни орган:  

Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево 

Идентификациони број: 4400592530000 

 

Детаљна адреса за коресподенцију:  

Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево 

ул. Вука Караџића 30 

71123 Источно Сарајево 

Телефон: 057/340-512 

Факс: 057/340-847 

Е-mail: studentskasluzba-maf@ues.rs.ba 
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2.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

2.1 Предмет јавне набавке су услуге хотелског смјештаја наставника за потребе Машинског 

факултета Источно Сарајево 

2.2. Шифра из ЈРЈН: 55110000-4 Смјештај наставника 

2.3. Евиденциони број набавке: 806/16 

2.4. Опис услуга: 

Пружање услуга подразумијева услуге хотелског смјештаја - ноћења са доручком у 

једнокреветној и двокреветној соби хотела у власништву понуђача са локацијом до 3 

километра удаљености од зграде Електротехничког факултета Источно Сарајево, Вука 

Караџића 30, Источно Сарајево, обезбјеђен бесплатан паркинг са 24-часовним видео 

надзором/обезбјеђењем паркинг мјеста, собе морају имати купатило, кабловску ТВ, 

бесплатан приступ интернету, клима уређај. У цијену понуде морају бити урачунати и 

трошкови свих додатних накнада (боравишна такса, осигурање и пријаве). 

2.5. Техничке спецификације предмета набавке дате су у обрасцу за цијену понуде 

(Анекс 3). 

2.6. Процијењена вриједност набавке је : 3.852,00 КМ (без ПДВ-а). 

 

 

3. МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

  

3.1. Мјесто пружања услуга је хотел у власништву понуђача са локацијом до 3 километра 

удаљености од зграде Електротехничког факултета Источно Сарајево, Вука Караџића 30, 

Источно Сарајево. 

3.2. Вријеме пружања услуга је сукцесивно према потребама Машинског факултета за период од 

12 (дванаест) мјесеци. 

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

 

4.1. Да би учествовали у процедури јавних набавки понуђачи требају да испуњавају сљедеће 

квалификационе услове: 

4.1.1. Да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке; 

4.1.2. Да понуђач располаже техничким и кадровским капацитетима за пружање предметних 

услуга.  

4.2. Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају  

услове тражене тачком 4.1 Позива, и то:  

4.2.1. Извод из судског регистра или други еквивалентан документ издат од стране 

надлежног органа којим се доказује право на обављање предметне дјелатности, у смислу 

члана 46. Закона о јавним набавкама. Достављени доказ се признају, без обзира на којем 

нивоу власти у БиХ су издати. Доказ који се доставља мора бити овјерена копија код 

надлежног органа (орган управе или нотар). Датум овјерене копије не смије бити старији од 

6 (шест) мјесеци рачунајући од дана предавања понуде; 

4.2.2. Изјаву о техничкој и професионалној способности и опремљености којом понуђач 

потврђује да располаже техничким и кадровским капацитетима за пружање предметних 

услуга из тачке 4.1.2. Позива, овјерену од стране понуђача (Анекс 2).  

 

 

 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  

 

Уговор се додјељује понуђачу на основу критеријума најнижа цијена, у складу са чланом 

64. Закона. 
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6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 Понуда се доставља у оригиналу и у затвореној коверти на адресу уговорног органа: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево, ул. Вука 

Караџића 30, 71123 Источно Сарајево.  

На коверти понуде мора бити назначено: 

       - назив и адреса уговорног органа, 

 - назив и адреса понуђача у горњем лијевом углу коверте, 

 - назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну набавку услуга 

хотелског смјештаја за потребе Машинског факултета Источно Сарајево, број набавке 

806/16“.  

 - назнака „не отварај“. 

 

 
7. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

 

       Рок за достављање понуда је 16.12.2016. године до 12:00 часова на адресу наведену у тачки 

6. Позива. Понуде које буду достављене послије наведеног рока биће враћене понуђачу 

неотворене.  

 

8. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЛЈУЧУЈЕ УГОВОР 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) мјесеци. 

 

9. ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗАДУЖЕНОЈ ЗА КОНТАКТ 

Особа задужена за контакт је: Милена Берибака, тел: 057 340 512, факс: 057 340 847,  

e-mail: studentskasluzba-maf@ues.rs.ba 

 

 

10. АНЕКСИ 

Анекс 1 - Образац за понуду 

Анекс 2 - Изјава понуђача о испуњености услова из члана 50. Закона 

Анекс 3 – Образац за цијену понуде 

 

 

 
        У име уговорног органа 

                          ДЕКАН 

 

 _______________________           

/Проф.др Ранко Антуновић/  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:studentskasluzba-maf@ues.rs.ba


4 
 

 
 

страна 1/2 

 
АНЕКС 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

Број набавке: 806/16 

Број понуде: ________________ 

Датум: _____________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МАШИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

 

ПОНУЂАЧ: 
  

Назив и сједиште понуђача 

 

 

Адреса :  

ИД број:  

Број жиро рачуна:  

Да ли је понуђач је у систему ПДВ:  

Адреса за доставу поште:  

е-маил:  

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду): 

Име и презиме: 
 

Адреса:  

Телефон:  

Факс:  

е-маил: 
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страна 2/2 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 
 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је је објављена на интернет страници 

Универзитета Источно Сарајево, http://www.ues.rs.ba,  дана __________ 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. 

 

4. Ова понуда важи _________ дана, тј  до _________ године. 

 

 

Потпис овлаштеног лица:______________________________ 

Мјесто и датум:_______________________ 

Печат предузећа: 

 

 

Уз понуду је достављена и сљедећа документација: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ues.rs.ba/
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АНЕКС 2 

 

Изјава о испуњености услова из члана 50. тачке ц), д), е) и г) ( Техничка и 

професионална способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама БиХ 

(“Службени гласник БиХ” број: 39/14)  

 

Ја, доле потписани/а _____________________________ (име и презиме), са личном картом 

број: __________________ издатом од _____________________, у својству представника 

привредног субјекта ______________________________________________________ 

(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД број:____________________ чије се 

сједиште налази у __________________ (град/општина), адреса 

___________________________________ (улица и број), као понуђач у поступку јавне 

набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Машинског факултета Источно Сарајево, а у 

складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном материјалном и кривичном одговорности 

дајем сљедећу изјаву o техничкој опремљености и оспособљености, те мјерама којима 

располаже пружалац услуга за извршење конкретних услуга и осигурање квалитета: 

- Услуге које су предмет набавке подразумијевају услуге хотелског смјештаја - ноћења 

са доручком у једнокреветној и двокреветној соби, хотел у нашем власништву са 

локацијом до 3 километра удаљености од зграде Електротехничког факултета 

Источно Сарајево, Вука Караџића 30, обезбјеђен бесплатан паркинг са 24-часовним 

видео надзором/обезбјеђењем паркинг мјеста, собе које имају купатило, кабловску 

ТВ, бесплатан приступ интернету, клима уређај, са урачунатим трошковима свих 

додатних накнада (боравишна такса, осигурање и пријаве). 

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба 

неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као 

да су истинити представља казнено дјело предвиђено Казненим законима у БиХ, те да 

давање не тачних података у документима којима се доказује техничка и професионална 

способност из чл. од 48 до 51. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су 

предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 

200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.  

 

Изјаву дао:  

________________________________________  

Мјесто и датум давања изјаве:  

________________________________________  

Потпис и печат понуђача:  

________________________________________ 
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          АНЕКС 3 
 
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ-УСЛУГЕ 

 

Назив понуђача: ______________________________________________________________ 

Понуда бр.___________________________ 

Датум: ______________________________  

 

РБ ОПИС УСЛУГЕ 

КОЛИЧИНА/

ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

ЈЕДИНИЧНА  

ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

1 2 3 4 5 

1. 

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ - 

НОЋЕЊЕ У ЈЕДНОКРЕВЕТНОЈ СОБИ СА ДОРУЧКОМ  65  

 

2. 

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ – 

НОЋЕЊЕ У ДВОКРЕВЕТНОЈ СОБИ СА ДОРУЧКОМ  25  

 

3. 

ДОДАТНE НАКНАДE (БОРАВИШНА ТАКСА, 

ОСИГУРАЊЕ И ПРИЈАВА) 90  

 

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а 

 

 

ПОПУСТ НА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: ____ % ИЛИ _____________ КМ                   

ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом СА ПОПУСТОМ: ________________________________ КМ 

ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: БЕЗ ПОПУСТА ________________________________ КМ 

 

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 са ПДВ-ом и садржи све накнаде који уговорни 

орган треба платити добављачу.  

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.  

 

5. Понуђене цијене обухватају извршење услуга према захтјевима из тачке 1.2. ТД.        

6. У цијену понуде морају бити урачунати и трошкови свих додатних накнада 

(боравишна такса, осигурање и пријаве). 

 

 

                                                                                            

                                                                _______________________________________ 

                                                   Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


