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Предмет набавке: Позив за доставу понуда према члану 8. Закона о јавним набавкама
БиХ, за услуге из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама –уговори на чију додјелу се
примјењује посебан режим које се односе на угоститељске услуге.
А.Д. "Компред" Угљевик Вас позива да доставите понуду по посебном режиму за услуге из
анекса II дио Б Закона о јавним набавкама. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са
чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број 39/14) и Правилником о
поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона („Сл.гласник БиХ“, број 104/14).
1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга - угоститељских услуга и то :
1.1. услуге ресторана ,послуживања храном и услуге послуживања пића и напитака на
подручју Општине Угљевику, Републике Српске и БиХ.
Предметне услуге ће се пружати по указаној потреби наручиоца а у периоду од једне године.
2.Рок извршења угоститељских услуга је одмах или у року од три дана по пријему
наруџбенице.
3. Услови и начин плаћања: Одложено 15 календарских дана по испостављању фактуре.
4. Обавезе понуђача
4.1 Понуђач је дужан да предметне услуге изведе квалитетно у складу са овом тендерском
документацијом и правилима струке.
5.Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена понуде.
6. Додјела уговора :
Уговор ће се додијелити у складу са одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о
услугама из анекса II дио Б Закона („Сл.гласник БиХ“, број 104/14).
7.Припрема понуде :
7.1.Понуда мора садржавати следеће документе :
- Овјерен и потписан важећи цјеновник пића и хране.
8. Достава понуда и преговори
8.1 Понуду доставити на следећу адресу : А.Д. "Компред" Угљевик, Војводе Керовића бр. 27,
канцеларија протокола или путем поште, или на е-маил: kompredugljevik@telrad.net.
8.2 Уговорни орган понуђача задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема
понуда, уколико оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни.
Контакт особа је : Гордана Лукић
Тел./ Факс 055/ 771-732
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