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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ  

ЗА ПОТРЕБЕ ФОНДА У 2021. 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 

Услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2021. години 

Ознака и назив из ЈРЈН: 55110000-4. 

Услуге хотелског смјештаја обухватају: 

- Услуге смјештаја запослених на службеном путу у земљи и иностранству; и 

- Услуге смјештаја делегација и гостију у сједишту уговорног органа. 

 

Смјештај у земљи и иностранству мора да испуњава сљедеће услове: 

- Најмање три звјездице; 

- Да посједује једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе; 

- Да свака соба посједује купатило; 

- Да свака соба посједује расхладне и грејне уређаје; 

- Да је соба опремљена радним столом са столицом, поред другог намјештаја. 

   



 

E-mail: info@ekofondrs.org ЈИБ: 4402590740000 

 

Због немогућности да се предвиде дестинације у земљи и иностранству у којима ће боравити 

запослени, овај позив важи за сва насељена мјеста у БиХ и иностранству у 2020. години.  

За смјештај делегација и гостију у посјети уговорном органу понуде могу достављати хотели, 

мотели и приватни смјештаји који се налазе на подручју града Бања Лука.   

Понуде се могу достављати током читаве године до 31.12.2020. године. Понудом ће се 

сматрати и понуде смјештаја на званичним интернет страницама хотела или других 

смјештајних капацитета. У вријеме када уговорном органу затреба смјештај у одређеном 

мјесту, прво ће узети у разматрање понуде које је добио у току 2020. године, које ће 

упоредити са цијенама и условима смјештаја у другим смјештајним капацитетима. У 

зависности од потреба уговорног органа, прихватиће се понуда која у датом моменту 

испуњава услове и потребе уговорног органа дефинисане прописаним критеријима. Понуда 

мора да садржи све услуге које смјештајни капацитет пружа.  

Прихватом понуде се сматра достављање наруџбенице понуђачу и резервација путем 

интернета. Изузетно, уколико пословна политика хотела то дозвољава, резервација се може 

извршити и путем телефона или директно на рецепцији хотела или другог смјештајног 

капацитета. 

Уговорни орган неће доносити Одлуку о избору најповољнијег понуђача, а понуђач чија 

понуда буде прихваћена на основу дефинисаних критерија, биће обавјештен достављањем 

наруџбенице, путем интернета, телефонским путем или усмено, директно на рецепцији 

хотела. 

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 захтјевају посебни захтјеви у вези са 

смјештајем. 

   

Плаћање услуга ће се вршити на начин предвиђен пословном политиком хотела, осим ако се 

уговорни орган и понуђач не договоре другачије. 

 

4. Процијењена вриједност набавке 

Процијењена вриједност набавке за 2021. годину износи 12.820,00 КМ без ПДВ-а. 

 

5. Критеријум за избор понуде 

Прихват понуде ће се цијенити у сваком конкретном случају на основу сљедећих критерија: 

За смјештај запослених у земљи и иностранству: 

- Близина смјештаја мјесту обављања активности које су предмет службеног путовања; 

- Врста јавног превоза и прилагођеност комуникације мјесту обављања активности које су 

предмет службеног путовања; 

- Садржај смјештајних капацитета и њихова прилагођеност потребама обављања конкретне 

пословне активности. 

За смјештај делегација и гостију у посјети уговорном органу: 

- Врста и ниво делегације која долази у посјету; 
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