ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
На основу члана 8. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама БиХ и у складу са
Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН
(„Службени гласник БиХ“, број: 104/14)

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Набавка угоститељских услугa за
потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина

Овлашћено лице уговорног органа

_________________________________

Бијељина, мај 2017. године

САДРЖАЈ
Општи подаци
1. Подаци о уговорном органу
2. Подаци о особи задуженој за комуникацију
3. Подаци о привредним субјектима са којим је уговорни орган у сукобу интереса
4. Број јавне набавке
5. Подаци о поступку јавне набавке
Подаци о предмету јавне набавке
6. Опис предмета набавке
7. Опис и ознака лотова
8. Количина предметне набавке
9. Техничке спецификације
Услови за квалификацију
10. Услови за квалификацију у смислу личне способности и докази који се траже
11. Остали услови за квалификацију у сврху доказивања способности понуђача и докази
који се траже
12. Садржај и начин припреме понуде
13. Начин достављања понуде
14. Алтернативне понуде
15. Образац за цијену понуде
16. Валута понуде
17. Критеријум за додјелу уговора
18. Преференцијални третман
19. Језик и писмо понуде
20. Рок важења понуде
21. Мјесто, датум и вријеме пријема понуде
22. Вријеме отварања понуда и провођења преговора
23. Уговор
24. Додатне информације
25. Информације о заштити права понуђача
АНЕКСИ
I Образац за достављање понуде
II Образац за цијену понуде/Техничка спецификација
III Изјава из члана 45. Закона
IV Изјава понуђача из члана 52. Закона
V Образац повјерљивих информација
VI Нацрт уговора

2

На основу члана 8. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама БиХ и у складу са
Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН
(„Службени гласник БиХ“, број: 104/14) позивамо Вас да доставите понуду у оквиру
позива за достављање понуда за јавну набавку угоститељских услуга за потребе ЗЕДП
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина са Радним Јединицама Бијељина, Зворник,
Угљевик, Братунац и Власеница. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са
Законом, подзаконским актима и овом тендерском документацијом.
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д
Адреса: Мајевичка 97, 76300 Бијељина
ИДБ/ЈИБ: 4400358420004
Телефон: 055/226-700
Факс: 055/210-304
Веб адреса: www.elektrobijeljina.com
2.
Подаци о особи задужној за комуникацију
Контакт особа: Стево Јовић-тех.дио; Мирјана Максимовић-екон.дио.
Телефон: 055/226-700
Факс: 055/210-304
е-маил: elektrobn@teol.net
3.
Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса
Привредни субјекти који су у сукобу интереса у складу са чланом 52. став (4) Закона о
јавним набавкама (Сл.гл. БиХ бр.39/14) не смију учествовати у поступку јавне набавке
у својству Понуђача, члана групе Понуђача, нити смију бити подизвођачи одабраном
добављачу.
4.
Редни број набавке
Број набавке: 4256-4/16
Референтни број из Плана набавки: Позиција у Плану набавки: 10.27/2016 – Набавка
угоститељских услуга за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина са Радним
Јединицама Бијељина, Зворник, Угљевик, Братунац и Власеница.
5.
Подаци о поступку јавне набавке
5.1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка ће се провести у складу са
одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН
(„Службени гласник БиХ“ бр. 104/14)
5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а) : 75.000,00 КМ.
5.3. Врста уговора: Уговор о јавној набавци услуга.
5.4. Период на који се закључује уговор: Уговор се закључује на период од годину дана.
5.5. У овом поступку набавке предвиђено је закључивање оквирног споразума.
5.6. Уговорни орган је омогућио неограничен и директан приступ комплетној тендерској
документацији на интернет адреси: www.elektrobijeljina.com.
5.7. Критеријум за додјелу уговора: најнижа цијена технички прихватљиве понуде.

3

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
6.

Опис предмета набавке

Предмет овог поступка је набавка угоститељских услуга, на основу потреба уговорног
органа, предвиђених у финансијском плану за 2016. годину.
Ознака и назив из ЈРЈН: 55300000-3 Услуге ресторана и услуге послуживања храном

7.

Подјела на лотове

Предмет набавке је подјељен на лотове како слиједи:
Лот 1: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД : Набавка угоститељских услуга за
потребе Дирекције предузећа, Мајевичка 97.; територија Града Бијељина; удаљеност
објекта максимално до 10 километра од сједишта Уговорног органа.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 10.000,00 КМ.
Лот 2: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: Набавка угоститељских услуга за
потребе Дирекције предузећа, Мајевичка 97.; територија Града Бијељина; удаљеност
објекта максимално до 3 километра од сједишта Уговорног органа.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 20.000,00 КМ.
Лот 3: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: Набавка угоститељских услуга за
потребе Дирекције предузећа, Мајевичка 97.; територија Града Бијељина - ужи центар
града.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 10.000,00 КМ.
Лот 4: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: : Набавка угоститељских услуга за
потребе РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина, Шабачких ђака бб; територија Града
Бијељина; удаљеност објекта максимално до 10 километра од сједишта Уговорног
органа.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 10.000,00 КМ.
Лот 5: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: Набавка угоститељских услуга за
потребе РЈ „Електродистрибуција“ Угљевик, територија Општине Угљевик и Лопаре.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 5.000,00 КМ.
Лот 6: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: Набавка угоститељских услуга за
потребе РЈ „Електродистрибуција“ Зворник; територија Града Зворник.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 10.000,00 КМ.
Лот 7: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: Набавка угоститељских услуга за
потребе РЈ „Електродистрибуција“ Братунац; територија Општине Братунац.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 5.000,00 КМ.
Лот 8: Дио предмета набавке из тачке 6. ове ТД: Набавка угоститељских услуга за
потребе РЈ „Електродистрибуција“ Власеница; територија Општине Власеница и
Шековићи.
Процијењена вриједност ЛОТ-а (без укљученог ПДВ-а) : 5.000,00 КМ.
Понуђачи могу доставити понуду за један ЛОТ, за више ЛОТ-ова или за све ЛОТ-ове.
За сваки ЛОТ се доставља посебна понуда (у одвојеним ковертама). У понуди унутар
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ЛОТ-а морају бити понуђене све ставке на начин како је дефинисано техничком
спецификацијом.
Понуђач за сваки ЛОТ може доставити само једну понуду. Понуде понуђача који преда
или учествује са више понуда, самостално или у оквиру групе понуђача за исти ЛОТ,
биће одбачене све његове понуде за тај ЛОТ.
Уговор се закључује за сваки ЛОТ посебно, а ако је Понуђач најуспјешнији за два или
више ЛОТ-ова , Уговорни орган може закључити један уговор за све ЛОТ-ове на којима
је Понуђач био најуспјешнији.
8. Количина предметне набавке
Количина предмета набавке према ЛОТ-овима наведена је у Обрасцу за цијену понуде
који је саставни дио тендерске документације.
Понуђач је обавезан да понуди све ставке из Обрасца за цијену понуде за ЛОТ/ЛОТове за који/е се јавља. У супротном, понуда се неће разматрати и биће одбијена као
непотпуна (неприхватљива).
9. Техничке спецификације
Техничке спецификације и квалитет предмета набавке су детаљно специфицирани у
Анексу 2А. Како би се понуда за одређени ЛОТ сматрала прихватљивом, понуђене
услуге морају задовољити све захтјеве тражене у техничкој спецификацији. Понуђач је
дужан понудити предметне услуге на начин да исте одговарају свим техничким
захтјевима наведеним у техничкој спецификацији.
УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
10. Услови за квалификацију
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности (чл. 45 ЗЈН) доказати да:
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације,
односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
прописима земље у којој је регистрован;
д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.
У сврху доказивања услова из тачака а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и
овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) изјаву која је саставни дио
тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 15 дана рачунајући од дана
предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити
овјерену изјаву.
У случају да се у понуди не достави наведени документ или се не достави на начин
како је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због
неиспуњавања наведеног услова за квалификацију.
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Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:
а)извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију,
превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
земљи у којој је регистрован;
б) извод или потврду из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или
није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је
обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) потврде надлежне пореске управе или, уколико се ради о понуђачу који није
регистрован у Босни и Херцеговини, потврду или извод из евиденције на основу које се
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и
здравствено осигурање.
д) потврду/е надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу
директних и индиректних пореза.
У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно
одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање,
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује свој
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза
или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно
прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршава своје
обавезе, и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском
документацијом. У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о
испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 дана од дана запримања
обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља
изабрани понуђач морају бити оригинални или овјерене копије оригинала, при чему
датуми издавања оригинала не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од
момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у
моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана
45. Закона.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у
погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке
уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у
посљедње три године, али само уколико може доказати, на било који начин, да су
недостаци значајног карактера и/или су се исти понављали у извршавању битних
захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида ( нпр. доказ о
пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са
Законом о облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног
суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица које су
резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим
прописима у Босни и Херцеговини).

6

11. Остали услови за квалификацију у складу са чл. 46. ЗЈН БиХ
Услови за квалификацију у смислу доказивања професионалне способности су
сљедећи:
11.1. Члан 46. ЗЈН БиХ (Способност обављања професионалне дјелатности)
У сврху испуњавања квалификационих услова, уговорни орган захтијева да понуђач
достави доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима
земље у којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног
органа којом се доказује њихово право на обављање професионалне дјелатности која
је у вези са предметом набавке и то:
 За понуђаче из БиХ: Рјешење о упису у судски регистар са свим измјенама или
Актуелни извод из судског регистра којим су обухваћене све измјене у судском
регистру.
 За понуђаче изван БиХ: одговарајући документ који одговара захтјевима из чл.
46 Закона, а који је издат од надлежног органа, све према важећим прописима
земље сједишта понуђача/земље у којој је понуђач регистрован.
Достављени докази се признају без обзира на којем нивоу власти су издати.
Доказ се доставља као оригинал или овјерена копија оригинала.
Уколико понуду
доставља група понуђача, сви чланови групе морају бити
регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке. Сваки члан групе је
дужан доставити доказ о регистрацији.
Доказ о испуњености услова из члана 46. Закона о јавним набавкама доставити
уз понуду.
У случају да се у понуди не достави наведени документ у вези са способношћу
обављања професионалне дјелатности, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа
због неиспуњавања наведеног услова за квалификацију.
12. Садржај понуде и начин припреме понуде
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми
понуде, понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације.
Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.
Понуда мора садржавати најмање:
 Образац за понуду са изјавом понуђача, прописно попуњен, потписан и
овјерен од стране понуђача у складу са формом која је дата у Анексу 1 ове
ТД;
 Образац за цијену понуде, прописно попуњен, потписан и овјерен од стране
понуђача у складу са формом која је дата у – Анексу 2, са техничком
спецификацијом - Анекс 2А ове ТД;
 Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачке од а) до д) Закона
о јавним набавкама, прописно попуњена, потписана и овјерена код надлежног
органа (суд,нотар или општина) у складу са формом која је дата у Анексу 3
ове ТД;
 Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама,
прописно попуњена, потписана и овјерена од стране надлежног органа
(суд,нотар или општина) у складу са формом која је дата у Анексу 4 ове ТД;
 Образац повјерљивих информација, прописно попуњен, потписан и овјерен
од стране понуђача у складу са формом која је дата у Анексу 5 ове ТД;
 Нацрт уговора-Анекс 6, потписан од стране понуђача;
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 Документација дефинисана у тачки 13. Тендерске документације (Докази о
испуњености услова из члана 46. Закона о јавним набавкама);
 Уколико се на понуду могу примјенити одредбе о преференцијалном
третману домаћег, документ којим се доказује преференцијални третман у
складу са тачком 18. ове тендерске документације.
13. Начин достављања понуда
Понуда се доставља у оригиналу и копији, на којима ће читко писати „Оригинал понуде“
и „Копија понуде“. Копија понуде садржи сва документа која садржи и оригинал. У
случају разлике између оригинала и копије, вјеродостојан је оригинал понуде. Копија
понуде се доставља заједно са оригиналом у једној коверти/пакету или у одвојеним
ковертама/пакетима.
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена код уговорног
органа, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена
наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде
запримљене након тог времена су неблаговремене и, као такве, неотворене ће бити
враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол код уговорног органа или путем поште, на адресу
уговорног органа, у затвореној омотници на којој, у складу са чл.11 став (1) и (2)
Упутства за припрему модела ТД и понуда („Сл.гл.БиХ“, бр.90/14), на предњој страни
омотнице, мора бити наведено:
НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА:
МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д Бијељина
АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА:
Мајевичка 97, 76300 Бијељина
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ : Угоститељских услуга за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“
а.д. Бијељина са Радним Јединицама.
Навести Лот на који се односи предметна понуда.
Број набавке: 4265-4/16
„НЕ ОТВАРАЈ“
На предњој страни омотнице у горњем лијевом углу понуђач је дужан да наведе
сљедеће:
Назив и адреса понуђача.
14. Алтернативне понуде
Понуђачима није дозвољено достављање алтернативне понуде.
15.Образац за цијену понуде из Анекса 2 и Анекса 2А
Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све
ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
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Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду
за све ставке, водећи, при томе, рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обасцу не
може бити 0.
16. Валута понуде
Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).
Све цијене требају бити наведене у КМ, укључујући и припадајуће индиректне порезе.
Уколико се цијена понуде искаже у страној валути, наведени износ ће се прерачунати
у КМ по курсу који утврђује Централна банка БиХ на дан отварања понуда и задржаће
се по истом курсу све до истека важења понуде.
17. Критеријум за додјелу уговора
22.1. Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Најнижа цијена укључује све зависне трошкове (испорука на складиштe уговорног
органа, царинске трошкове, шпедитерске услуге уколико их понуђач има, трошкове
транспорта и сл.) у складу са тачком 20. oве ТД.
22.2. Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички
прихватљиве понуде.
22.2. Понуде које не задовољавају техничке спецификације и нису у складу са описом
предмета набавке биће одбијене.
18. Преференцијални третман домаћег
Уговорни органа ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана
домаћег, донесеној од стране Савјета министара БиХ (" Службени гласник БиХ", број:
103/14).
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор од 10 %.
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са
сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50%
радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ.
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана
домаћег понуђачи имају обавезу да доставе било који документ (увјерење, потврду и
сл.) надлежног органа (ПиО, Пореска управа, ЦИПС и др.) у којем је садржан податак о
пребивалишту радника.
19. Језик и писмо понуде
Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на
латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на
једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
Изузетно, дио пропратне документације (каталози, брошуре, и сл.) може бити и на
другом језику, али у том случају обавезно приложити и превод овлашћеног судског
тумача за језик са којег је превод извршен.
20. Рок важења понуде
Рок важења понуде износи 60 дана, рачунајући од дана отварања понуда.Уколико
понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок важења
понуде онај који је наведен у тендерској документацији.
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У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској
документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1)
Закона.
Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење
рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је
одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току
поступка јавне набавке.
Понуђачи су у обавези да у понуди наведу дужину трајања гарантног рока за робу која
је предмет набавке у складу са захтјевима из техничке спецификације.
21. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда
Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 16. ове тендерске документације и
то:
Уговорни орган: МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д
Улица и број: Мајевичка 97, 76300 Бијељина.
Канцеларија протокола
Датум: 07.06.2017.год.
Вријеме до када се примају понуде: 11:30 h.
Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене
понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико
понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.

22. Вријеме отварања понуде и провођења преговора
Преговори са понуђачима ће се обавити дана 07.06.2017. године са почетком у 12,00
сати, преговори у вези достављене понуде, током којих ће претходно бити утврђена
компетентност, поузданост и способност за извршење уговора, од стране понуђача, а
што је предуслов за преговарање око других аспеката будућег уговора. О поступку
преговора се сачињава записник.
Преговори ће се провести у три фазе и то:
Фаза 1 – Предквалификација: Уговорни орган, током преговора, прегледа понуду која
је пристигла од кандидата и утврђује да ли је кандидат компетентан, поуздан и
способан за извршење уговора, односно да ли је доставио сву документацију
захтијевану овим тендерским документом.
Преглед комплетне понуде ће се извршити од стране Комисије у присуству кандидата,
а што ће бити констатовано у записнику о обављеној предквалификацији.
Фаза 2 – Преговарање: Након прве фазе комисија ће обавити преговоре о следећим
елементима:
начин извршења уговора, посебност спецификације, могући ризици и критичне тачке у
процесу извршења услуга, цијена, услови извршења услуга на основу наведених
захтјева и друга питања која су у вези са предметим услугома и њиховим ваљаним
извршењем.
Фаза бр. 3 – Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних
понуда (опциона фаза)
Након закључења преговора, уговорни орган шаље позив за подношење коначне
понуде кандидатима са којима је преговарао. Кандидат доставља своју коначну понуду
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која се јавно отвара, којом приликом ће уговорни орган прегледати коначне понуде
како би се утврдило (осигурало) да су исте задовољавајуће.
Напомена: До реализације фазе 3 доћи ће само у случају када са кандидатом
приликом реализације фазе 2 нису усаглашена сва питања у вези са предметним
услугама и њиховим ваљаним извршењем.
23. УГОВОР
23.1 Уговорни орган ће обавјестити понуђача, ако је испонуио све захтјеве уговорног
органа, о датуму и мјесту закључивања уговора.
23.2 Општи услови уговора ће се заснивати на Закону о облигационим односима и
осталим позитивним законским прописима Босне и Херцеговине, овој тендерској
документацији и понуди изабраног понуђача.
24. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
24.1 Трошак понуде
Трошак припреме понуде и подношење понуде у цјелости сноси понуђач.
24.2 Рок за доношење одлуке о избору/поништењу поступка
Уговорни орган доноси одлуку о додјели уговора или одлуку о поништењу поступка
набавке у року који је одређен тендерском документацијом као рок важења понуде, а
најкасније у року од седам дана од дана истека важења понуде, односно у продуженом
периоду рока важења понуде, у сладу са чланом 60. став (2) ЗЈН БиХ.
Уговорни орган ће истовремено у року од 3 (три) дана, а најкасније у року од 7 (седам)
дана од дана доношења одлуке, у писаном облику, обавјестити понуђаче о донесеним
одлукама у погледу оцјене понуда или поништења поступка.
24.3 Појашњење тендерске документације
Понуђач може тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у
писаној форми, на шта ће бити одговорено благовремено и у складу са одговарајућим
одредбама ЗЈН БиХ.
24.4 Корекција грешака и пропуста
Када рачунске операције везане за појединачне ставке из обрасца за цијену понуде
или цијена понуде без пореза на додатну вриједност наведени у испуњеном обрасцу за
цијену понуде не одговарају методологији дефинисаној у члану 5. Упутства за
припрему модела тендерске документације и понуда ( „Сл. гласник БиХ“, бр. 90/14) ,
уговорни орган исте исправља у складу са методологијом прописаном у наведеном
члану подзаконског акта.
Уговорни орган ће исправљати и друге рачунске грешке у обрасцу за цијену понуде и
обрасцу за достављање понуде.
У захтјеву за прихватање исправке рачунске грешке који уговорни орган обавезно мора
тражити, означава се који дио понуде је исправљен као и нова цијена понуде
произашла након исправке. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком,
односно не може се исправљати.
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Одговор понуђача на захтјев за прихватање исправке рачунске грешке саставни је дио
записника о прегледу и оцјени понуда.
24.5 Уговорни орган може у писаној форми тражити од понуђача да појасни или допуни
документе које је доставио без да мијења суштину своје понуде, а у складу са чланом
68. Закона о јавним набавкама БиХ.
24.6. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу
Плаћање изабраном понуђачу ће се вршити сукцесивно, током трајања уговора, на
жиро-рачун понуђача који је достављен у понуди.
Плаћање ће се вршити у року од 60 дана од запримања сваке појединачне фактуре и
пратеће документације која представља доказ о извршеним услугама, у складу са
јединичним цијенама које су дате у понуди.
Нема авансног плаћања током трајања уговора. У случају да уговорни орган касни са
плаћањем, али да је кашњење резултат пропуштања предузимања радњи за које је
уговорни орган одговоран, понуђач ће моћи наплатити законску затезну камату.

25. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА
25.1 Понуђачи који имају оправдан инерес за уговор о јавној набавци и сматрају да је
уговорни орган у току датог поступка додјеле уговора извршио повреде Закона и/или
подзаконских аката, има право уложити жалбу на начин и у временском року који је
одређен у складу са Одјељком III Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
25.2 Жалба се доставља уговорном органу у најмање 3 (три) примјерка у писаној
форми (адреса: Мајевичка бр. 97, 76300 Бијељина, ЗЕДП „Електро-Бијељина“а.д.
Бијељина), а у складу са одговарајућим одредбама ЗЈН БиХ (Одјељак III Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине).
АНЕКСИ:
I Образац за достављање понуде
II Образац за цијену понуде/Техничка спецификација
III Образац Изјаве из члана 45. Закона
IV Образац изјаве из члана 52. Закона
V Образац повјерљивих информација
VI Нацрт уговора
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Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке: 4265-4/16
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа

MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д

Адреса

ул. Мајевичка 97, 76300 Бијељина

Сједиште

Бијељина

ПОНУЂАЧ
Назив и сједиште понуђача
(овлашћени
представник
понуђача)

групе

Назив, адреса и ЈИБ понуђача
(за сваког члана групе понуђача
уколико се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ-а
Адреса за доставу поште
E-mail
Контакт особа
Број телефона
Број факса
(НАПОМЕНА: уколико понуду доставља група понуђача, уписуу се исти подаци за све
чланове групе понуђача као и када понуду доставља само један понуђач, а поред
назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то
представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у
смислу поступка јавне набавке)
КОНТАКТ ОСОБА
Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
E-mail
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(НАПОМЕНА: уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача
попуњава представник групе понуђача)
У поступку јавне набавке коју сте покренули дана 23.05.2017. године, достављамо
понуду и изјављујемо сљедеће:
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1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број: 4265-4/16, овом
изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икакавих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање
услуга у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и
утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Предмет набавке подијељен на лотове, цијена понуде по лоту је:
Лот бр 1.
Цијена понуде за лот број 1. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 1. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 1.
са укљученим попустом (без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 2.
Цијена понуде за лот број 2. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 2. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 2.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 3.
Цијена понуде за лот број 3. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 3. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 3.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 4.
Цијена понуде за лот број 4. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 4. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 4.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 5.
Цијена понуде за лот број 5. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 5. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 5.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 6.
Цијена понуде за лот број 6. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 6. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 6.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 7.
Цијена понуде за лот број 7. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 7. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 7.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)
Лот бр 8.
Цијена понуде за лот број 8. (без ПДВ-а) је ________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде за лот број 8. је ____________ КМ
Коначна цијена наше понуде за лот број 8.
са укљученим попустом(без ПДВ-а) је ________(КМ)

14

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде који је попуњен у складу са
захтјевима уз тендерске документације. У случају разлике(а) у цијенама из ове
Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену
понуде.
4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50%
радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ, а докази да наша понуда
испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском
документацијом, су у саставу понуде.
5. ова понуда важи __________________________________________ , рачунајући од
истека рока за пријем понуда, тј. до __________ .
6. ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказ о квалификованости, у погледу личне способности, који је
тражен тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавом
у овој понуди.
М.П.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_____________________________
(име и презиме)
_____________________________
(потпис)
САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до ___, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. .......... итд
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Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
УСЛУГЕ
Страна ___ до ___
Назив добављача _____________________________
Понуда број: _________________
ЛОТ 1. Набавка угоститељских услуга за потребе Дирекције предузећа,
Мајевичка 97.; територија Града Бијељина; удаљеност објекта максимално до 10
километра од сједишта Уговорног органа.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300
16

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата

3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а
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УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 2. Набавка угоститељских услуга за потребе Дирекције предузећа,
Мајевичка 97.; територија Града Бијељина; удаљеност објекта максимално до 3
километра од сједишта Уговорног органа.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата
19

3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а
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УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 3. Набавка угоститељских услуга за потребе Дирекције предузећа, Мајевичка
97.; територија Града Бијељина; ужи центар града.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата

22

3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 4. Набавка угоститељских услуга за РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина,
Шабачких ђака бб; територија Града Бијељина; удаљеност објекта максимално
до 10 километра од сједишта Уговорног органа.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата
25

3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 5. Набавка угоститељских услуга за потребе РЈ „Електродистрибуција“
Угљевик, територија Општина Угљевик и Лопаре.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата

28

3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 6. Набавка угоститељских услуга за потребе РЈ „Електродистрибуција“
Зворник, територија Града Зворник.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата
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3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 7. Набавка угоститељских услуга за потребе РЈ „Електродистрибуција“
Братунац, територија Општине Братунац.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата
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3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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ЛОТ 8. Набавка угоститељских услуга за потребе РЈ „Електродистрибуција“
Власеница, територија Општине Власеница и Шековићи.
Редни
број

Опис роба

Тежина
(у грамима)

Jeдинична цијена
по ставки
без ПДВ-а

а) СУПЕ И ЧОРБЕ
1

Говеђа супа

2

Телећа чорба

б) ЈЕЛА
1

Натур шницла

200

2

Бечка шницла

180

3

Паришка шницла

180

4

Пилећа шницла

200

5

Карађорђева шницла

350

6

Димљена вјешалица

250

7

Телећи медаљони са печуркама

200

8

Бифтек гарниран

250

9

Ражњићи

200

10

Мијешано месо

300

11

Пастрмка-порција

250

12

Лигње на жару

200

13

Сомовина

250

14

Лешо телетина

200

15

Телеће печење

300

16

Јагњеће печење

300

17

Пилећи батаци

200

18

Прасеће печење

300

19

Пљескавице

180

20

Сатобијан за двије особе

360

21

Свињска кољеница

300

22

Телећи мишићи

180

23

Срнећи гулаш

180

24

Лесковачка мућкалица

180

в) САЛАТЕ
1

Сезонска салата

2

Шопска салата
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3

Српска салата

г) ДЕСЕРТИ
1

Воћна салата

200

2

Палачинке у шатоу

2 ком.

3

Палачинке са разним прилозима

2 ком.

4

Банана сплит

порција

д) ПИЋА И НАПИЦИ
1

Coca Cola ( стакло)

0,2 l

2

Сок воћни

0,2 l

3

Chivas Regal

0,03 l

4

Шток

0,03 l

5

Ракија Виљамовка

0,03 l

6

Пиво домаће

0,33 l

7

Пиво увозно

0,33 l

8

Вино бијело жилавка

0,7 l

9

Вино црно Вранац "Pro corde"

0,7 l

10

Горки лист

0.03 l

11

Schweppes

0.25 l

12

Кафа еспресо

ком

13

Кафа домаћа

ком

14

Чај

ком

15

Негазирана вода

0.25 l

16

Кисела вода

0.25 l

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
Ред.
бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред.
Мени број 2.
бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 3.
бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а
Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.

М.П.

Овлаштено лице понуђача
_________________________
(потпис)

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни
орган треба да плати добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве
додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
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.
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Анекс 2А

Техничкa спецификацијa
за набавку угоститељских услуга ван Предузећа за потребе
ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО ЛОТОВИМА:
ЛОТ 1

Набавка угоститељских услуга ван Предузећа за потребе ЗЕДП
«Електро-Бијељина» а.д. – Дирекција

Предмет набавке: угоститељске услуге (храна и пиће за пословне ручкове, као и
за пригодне прославе).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Удаљеност угоститељског објекта од сједишта Уговорног
максимално: до 10 километра.
2. Ресторан капацитет мин. 100 мјеста.
3. Сала за пригодна славља капацитета мин. 200 мјеста.
4. Паркинг простор капацитета мин. 100 паркинг мјеста.
5. Естетски изглед ентеријера и екстеријера – етно стил.
6. Услуга и хигијена на високом нивоу.

органа

Вриједност ЛОТ – а 1 ( 10.000,00 КМ ).
ЛОТ 2

Набавка угоститељских услуга ван Предузећа за потребе ЗЕДП
«Електро-Бијељина» а.д. – Дирекција

Предмет набавке: угоститељске услуге (храна и пиће за пословне ручкове, као и
за пригодне прославе).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Удаљеност угоститељског објекта од сједишта Уговорног
максимално:до 3 километра.
2. Ресторан капацитет мин. 50 мјеста.
3. Сала за пригодна славља капацитета мин. 100 мјеста.
4. Паркинг простор капацитета мин. 30 паркинг мјеста.
5. Услуга и хигијена на високом нивоу.

органа

Вриједност ЛОТ – а 2 ( 20.000,00 КМ ).
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ЛОТ 3

Набавка угоститељских услуга ван Предузећа за потребе ЗЕДП
«Електро-Бијељина» а.д. – Дирекција

Предмет набавке: угоститељске услуге (храна и пиће за пословне ручкове, као и
за пригодне прославе).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Удаљеност угоститељског објекта од сједишта Уговорног органа :
ужи центар Града.
2. Ресторан капацитет мин. 50 мјеста.
3. Сала за пригодна славља капацитета мин. 100 мјеста.
4. Естетски изглед ентеријера и екстеријера – етно стил.
5. Услуга и хигијена на високом нивоу.
Вриједност ЛОТ – а 3 ( 10.000,00 КМ ).
ЛОТ 4 Набавка ресторанских услуга за потребе РЈ «Електродистрибуција»
Бијељина
Предмет набавке: ресторанске услуге (храна и пиће за пословне ручкове, као и
за пригодне прославе).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1.
Удаљеност угоститељског објекта од сједишта Уговорног органа
максимално: до 10 км.
2. Ресторан капацитет мин. 200 мјеста.
3. Башта капацитета мин. 100 мјеста.
4. Паркинг простор капацитета мин. 30 паркинг мјеста.
5. Услуга и хигијена на високом нивоу.
6. Могућност организовања пригодних славља.
Вриједност ЛОТ – а 4 ( 10.000,00 КМ ).
ЛОТ 5 Набавка ресторанских услуга за потребе РЈ «Електродистрибуција«
Угљевик
Предмет набавке: ресторанске услуге (храна и пиће за пословне ручкове).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Угоститељски објекат се налази у/на подричју РЈ «Електродистрибуција«
Угљевик.
2. Ресторан капацитет мин. 50 мјеста.
3. Услуга и хигијена на високом нивоу.
Вриједност ЛОТ – а 5 ( 5.000,00 КМ ).
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ЛОТ 6 Набавка ресторанских услуга за потребе РЈ «Електродистрибуција«
Зворник
Предмет набавке: ресторанске услуге (храна и пиће за пословне ручкове).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Угоститељски објекат се налази у/на подричју РЈ «Електродистрибуција«
Зворник.
2. Ресторан капацитет мин. 50 мјеста.
3. Услуга и хигијена на високом нивоу.
Вриједност ЛОТ – а 6 ( 10.000,00 КМ ).
ЛОТ 7 Набавка ресторанских услуга за потребе РЈ «Електродистрибуција«
Братунац
Предмет набавке: ресторанске услуге (храна и пиће за пословне ручкове).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Угоститељски објекат се налази у/на подричју РЈ «Електродистрибуција«
Братунац.
2. Ресторан капацитет мин. 50 мјеста.
3. Услуга и хигијена на високом нивоу.
Вриједност ЛОТ – а 7 ( 5.000,00 КМ ).
ЛОТ 8

Набавка ресторанских за потребе РЈ «Електродистрибуција«
Власеница

Предмет набавке: ресторанске услуге (храна и пиће за пословне ручкове).
Карактеристике које треба да испуњава угоститељски објекат :
1. Угоститељски објекат се налази у/на подричју РЈ «Електродистрибуција«
Власеница.
2. Ресторан капацитет мин. 50 мјеста.
3. Услуга и хигијена на високом нивоу.
Вриједност ЛОТ – а 8 ( 5.000,00 КМ ).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА АРТИКАЛА ЗА ПОНУДУ
( важи за све ЛОТОВЕ )

Р.Б. НАЗИВ ЈЕЛА
а. СУПЕ И ЧОРБЕ
1.
Говеђа супа
2.
Телећа чорба
б. ЈЕЛА
1.
Натур шницла
2.
Бечка шницла
3.
Паришка шницла
4.
Пилећа шницла
5.
Карађорђева шницла
6.
Димљена вјешалица
7.
Телећи медаљони са
печуркама
8.
Бифтек гарниран
9.
Ражњићи
10. Мијешано месо
11. Пастрмка-порција
12. Лигње на жару
13. Сомовина
14. Лешо телетина
15. Телеће печење
16. Јагњеће печење
17. Пилећи батаци
18. Прасеће печење
19. Пљескавице
20. Сатобијан за двије особе
21. Свињска кољеница
22. Телећи мишићи
23. Срнећи гулаш
24. Лесковачка мућкалица
в. САЛАТЕ
1.
Сезонска салата
2.
Шопска салата
3.
Српска салата

ТЕЖИНА
(у грамима)

ЦИЈЕНА ЈЕЛА
У КМ без ПДВ-а

200
180
180
200
350
250
200
250
200
300
250
200
250
200
300
300
200
300
180
360
300
180
180
180
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г. ДЕСЕРТИ
1. Воћна салата
2. Палачинке у шатоу
3. Палачинке са разним
прилозима
4. Банана сплит
д. ПИЋЕ И НАПИТЦИ
1. Coca Cola ( стакло)
2. Сок воћни
3. Chivas Regal
4. Шток
5. Ракија Виљамовка
6. Пиво домаће
7. Пиво увозно
8. Вино бијело жилавка
9. Вино црно Вранац "Pro
corde"
10 Горки лист
11 Schweppes
12 Кафа еспресо
13 Кафа домаћа
14 Чај
15 Негазирана вода
16 Кисела вода
УКУПНО (а. до д.) у КМ без
ПДВ-а

200
2 ком.
2 ком.
порција
0,25 l
0,2 l
0,03 l
0,03 l
0,03 l
0,33 l
0,33 l
0,7 l
0,7 l
0.03 l
0.25 l
ком
ком
ком
0.25 l
0.25 l

УЗОРЦИ МЕНИЈА ЗА ПОНУДУ
( важи за све ЛОТОВЕ )
Ред
.бр.
1
2
3

Мени број 1.
(састав)
Хладно/топло предјело
Телећа рагу чорба
Ролована телетина са
прилогом
4
Мијешана салата
5
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена
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Ред
Мени број 2.
.бр.
(састав)
1
Српска чорба
2
Натур шницла са прилогом
3
Мијешана салата
4
Торта
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред
Мени број 3.
.бр.
(састав)
1
Рибља чорба
2
Рибља плата са прилогом
3
Мијешана салата
4
Воће
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
Мени број 4.
бр.
(састав)
1
Хладно/топло предјело
2
Говеђа супа
3
Карађорђева шницла
4
Салата српска башта
5
Ролат
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Ред.
бр.
1
2

Цијена (КМ) без
ПДВ-а

Напомена

Мени број 5.
(састав)
Телећа рагу чорба
Телећи медаљони са
гљивама
3
Сезонска салата
4
Палачинке
УКУПНО: (КМ) без ПДВ-а

Опште напомене:
У цијену свих менија урачунато пециво.
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Анекс 3

Изјава о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН БиХ
став (1) тачка од а) до г) Закона о јавним набавкама БиХ
(“Сл. гласник БиХ”, бр. 39/14)
Ја, нижепотписани ___________________________ (име и презиме), са
личном картом број: ______________издатом од _______________ , у својству
представника привредног друштва, предузетника или сродне дјелатности
______________________________________________ (навести положај, назив
привредног друштва,предузетника или сродне дјелатности)
ИД број: _______________, чије сједиште се налази у ______________________
_____________
(град/општина),на адреси
__________________________________ _____________ (улица и број)

,
као
кандидат/понуђач
у
поступку
јавне
набавке
________________________________(навести тачан назив и врсту поступка , а
којег
проводи
уговорни
орган
___________________________
(навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештње о јавној
набавци број: ______________ у “Сл. Гласнику БиХ”, број: ____________ , а у
складу са чланом 45. став (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/понуђач _______________________________ у наведеном
поступку јавне набавке,којег представљам, није:
а) правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична
дјела организова криминала, корупције, преваре или прања новца, у складу са
важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) под стечајем или је предмет стечајног поступка или је, пак, предмет
ликвидационог поступка;
в) пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у БиХ
или земљи регистрације;
г) пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних
пореза, у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у
случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до
г) на захтјев уговорног органа и у року који одреди уговорни орган у складу са
чланом 72. став (3) тачкаа).
Коначно, 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 кривично дјело
предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у
документима којима се доказује лична способност из члана 45. 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.
Такође, изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени
поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним
набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве
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задржава право провјере тачности изнесених информа-ција код надлежних
органа.
Изјаву дао:
________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
Потпис и печат надлежног органа:
________________________

М.П.
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Анекс 4

ОБРАЗАЦ ПОВЈЕРЉИВИХ ИНФОРМАЦИЈА

Информација која
је повјерљива

Бројеви страница с
тим
информацијама у
понуди

Разлози за
повјерљивост тих
информација

Временски период
у којем ће те
информације бити
повјерљиве

Потпис и печат Понуђача:
__________________________
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Анекс 5
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
у вези са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине
Ја, нижепотписани _________________________, са личном картом број:
___________________
(име и презиме)
издатом од _______________ , у својству представника привредног друштва,
предузетника
или
сродне
дјелатности
_______________________________________________________________
(навести положај, назив привредног друштва,предузетника или сродне дјелатности)
ИД број: _____________, чије сједиште се налази у ______________________ , на
(град/општина)

адреси ______________________, као кандидат/понуђач у поступку јавне наба(улица и број)

вке _______________________________________________________________,
(навести тачан назив и врсту поступка)

а којег проводи уговорни орган _______________________________________,
за који је објављено обавјештење о јавној набавци (уколико је објављено)
број: ______________ у “Сл. гласнику БиХ”, број: ____________ , а у складу са
чланом 52. став (2) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у
било којој фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао нити обећао дар или неку другу повластицу службенику или
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или
међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења,
радње које не би требало да изврши, или се уздржава од вршења дјела које
треба извршити он или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног
или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног
слућбеника, у циљу да обави, у оквиру свог службеног положаја, радње које би
требало да обавља, или се уздржава од обављања радњи које не треба да
изврши.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у
јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току
поступка јавне набавке.
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Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за
кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге
одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
Потпис и печат надлежног органа:
________________________

М.П.
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НАЦРТ

Анекс 6

На основу члана 8. ЗЈН БиХ („Сл. Гласник БиХ“, бр. 39/14) и Правилника о поступку
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН („Сл. Гласник БиХ“, бр. 104/14),
након проведеног позива за достављање понуда за услуге из Анекса II дио Б ЗЈН за
набавку угоститељских услуга за потребе МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП „ЕлектроБијељина“ а.д. Бијељина закључује се:
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1.Уговорни орган:
МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина,
Ул. Мајевичка 97. МБ 1768875 , ПИБ 400358420004
Заступан по: Недељко Ћорић, ВД директора предузећа
(у даљем тексту: Уговорни орган)
2. Понуђач / добављач: ______________________________________________
заступан по: _______________________________________________________
(име и презиме заступника, функција и бр. пуномоћја – овлашћења)
(у даљем тексту: Добављач)
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка угоститељских услуга за потребе МХ «ЕРС» МП а.д.
Требиње-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, ближе специфицирана у Понуди
Добављача бр. _______________ од __________________ године, која чини саставни
дио овог Уговора.
III УГОВОРЕНА ЦИЈЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна уговорена цијена износи: _______________________________________
(навести износ у КМ, бројем и словима) без урачунатих индиректних пореза , а према
спецификацији из Понуде Добављача из члана 1. овог Уговора. Плаћање уговорене
цијене извршиће се у износу из претходног става, у року/роковима и на начин назначен
у прихваћеној Понуди Добављача.
IV ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА:
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће у складу са одредбама уговора услуге пружати
сукцесивно и континуирано у складу са појединачним захтјевима Уговорног органа а
све према спецификацији, у мјесту, на начин и у роковима утврђеним у Понуди
Добављача и Тендерском документу. Обавеза добављача је да услуге фактурише у
уговореним роковима, на темељу пратеће документације о извршеним услугама,
потврђене од стране овлаштеног представника. Добављач се обавезује
на
непромјењивост цијена током трајања уговора.
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V ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА:
Члан 4.
Уговорни орган се обавезује да у року од 60 дана од дана исправно испостављене
фактуре и пратеће докуметације, овјерене од стране овлаштеног лице уговорног
органа, изврши исплату фактурисане вриједности на рачун жиро рачун Добављача
наведен у фактури.
Уколико Уговорни орган не изврши плаћање у року и на начин из претходног члана,
обавезан је Добављачу платити и затезну камату, у складу са законом.
Члан 5.
Овај Уговор се закључује на период од 12 мјесеци од дана обостраног потписивања.
Члан 6.
Уколико добављач не буде испуњавао или уколико не буде у могућности испуњавати
преузете обавезе из овог уговора и услова понуде, уговорни орган може једнострано
раскинути уговор са добављачем, уз писано обавјештење.
VI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
На све односе и институте који нису наведени у овом Уговору, а појаве се у њиховој
реализацији, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим
односима. Одредбе овог уговора не могу се мијењати након његовог закључења.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у току и у вези са
реализацијом овог уговора, рјешавати споразумно, у противном уговарају надлежност
Окружног привреднод суда у Бијељини .
Члан 9.
Овај Уговор се примјењује даном потписивања од стране обје уговорне стране, а
сачињен је у 4 (четири) истовјетна примјерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примјерка.

ДОБАВЉАЧ

УГОВОРНИ ОРГАН

___________________

____________________
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