ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Број: 04-1114/17
Датум: 24.04.2017. године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ФОНДА
У 2017. ГОДИНИ
1. Подаци о уговорном органу
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Краља Алфонса XIII број 21, Бања Лука
ЈИБ: 4402590740000
Телефон: 051/231-430, 231-350
Факс: 051/231-351
Интернет страница: www.ekofondrs.org
2. Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште
Тања Благовчанин
Телефон: 051/231-430, 231-350
E-mail: tanja.blagovcanin@ekofondrs.org
3. Опис предмета набавке и техничке спецификације:
Предмет уговора су услуге стручног усавршавања запослених у 2017. години.
Ознака и назив из ЈРЈН: 80530000-8
Понуде за стручно усавршавање и обуке запослених се могу достављати из сљедећих области:
- Јавне набавке;
- Рачуноводство и ревизија;
- Радни односи;
- Обуке из области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије;
- Обуке из области информационих технологија;
- Обуке из области односа са јавношћу.
Изузетно, уговорни орган задржава право да прихвати понуду за стручно усавршавање и из
других области, уколико се утврди да постоји потреба за обуком у моменту пријема понуде.
E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000

Понуде се могу достављати до 31.12.2017. године. Понудом ће се сматрати позив на семинар
који садржи теме семинара или стручне обуке, вријеме и мјесто одржавања семинара, имена
предавача и износ котизације или накнаде за учешће на семинару или стручној обуци.
Прихватом понуде се сматра овјера пријавног обрасца или наруџбенице достављене од стране
понуђача (са печатом и потписом овлаштеног лица уговорног органа).
Уговорни орган неће доносити Одлуку о избору најповољнијег понуђача, а понуђач чија
понуда буде прихваћена на основу дефинисаних критерија, биће обавјештен достављањем
овјереног пријавног обрасца или наруџбенице, до времена одржавања семинара.
Право да прихвати или не прихвати понуду задржава уговорни орган, цијенећи критерије за
избор дефинисане овим позивом.
Уговор са понуђачем се неће закључивати након прихвата понуде, а достављени рачун ће се
сматрати уговором у свакој конкретној ситуацији. Изузетно, уговорни орган може захтјевати
посебно закључење уговора са понуђачем, ако то захтјева сложеност и карактер едукације, те
посебни захтјеви у вези са едукацијом који нису били саставни дио Позива за семинар.
Плаћање услуга ће се вршити на начин предвиђен Позивом на семинар или обуку, осим ако се
уговорни орган и понуђач не договоре другачије.
4. Процијењена вриједност набавке
Процијењена вриједност набавке за 2017. годину износи 7.700,00 КМ.
5. Критеријум за избор понуде
Прихват понуде ће се цијенити у сваком конкретном случају на основу сљедећих критерија:
- Потребе уговорног органа за едукацијом на теме које су предмет семинара или обуке;
- Понуђених услова за учешће на семинару (мјесто и вријеме одржавања семинара,
доступност литератури и семинарским материјалима, додатни садржаји у понуди,
могућност контакта са предавачима за вријеме и након семинара); и
- Досадашњег искуства са предавачима, узимајући у обзир њихове професионалне
квалификације и способност интеракције са учесницима семинара.
6. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити:
Уговорни орган нема посебних захтјева у вези са испуњавањем квалификационих услова.
7. Период извршења услуга:
Понуде се могу достављати до 31.12.2017. године, а услуге се врше на дан одржавања
семинара, како је то предвиђено Позивом на семинар - понудом
8. Начин достављања понуде:
Понуде се достављају на један од сљедећих начина:
- Поштом;
- Електронском поштом, на адресу: tanja.blagovcanin@ekofondrs.org;
info@ekofondrs.org;
- Факсом на број телефона: 051/231-351.
E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000
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