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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ  

И ИНОСТРАНСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ ФОНДА У 2021. ГОДИНИ 

Поштовани, 

Позивамо сва правна лица која су регистрована за пружање угоститељских услуга, као и трговине 

на мало и велико да доставе понуду за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи 

и иностранству за потребе Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 

Српске (у даљем тексту: Фонд) у периоду до 31.12.2021. године. Процедура јавне набавке обавиће 

се у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 66/16). 

 

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 јавне набавке су услуге репрезентације за потребе Фонда, које подразумијевају 

интерну и екстерну репрезентацију у земљи и иностранству.  

Ознака и назив из ЈРЈН: 55000000-0. 



 

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

 

 

Услуге интерне репрезентације укључују услуге испоруке хладних и топлих пића и јела у 

просторијама Фонда, док услуге екстерне репрезентације укључују угоститељске услуге, 

односно конзумацију јела и пића и пружају се изван просторија Фонда у угоститељском 

објекту понуђача. 

 

По објави овог позива, сви заинтересовани привредни субјекти у Босни и Херцеговини и 

иностранству који су регистровани за пружање угоститељских услуга или трговине на мало и 

велико, могу доставити своје понуде у виду цјеновника у којима су исказане јединичне цијене 

јела и пића, која се налазе у понуди тог угоститељског објекта, односно пића, кафе, чајева у 

кесицама, шећера, кондиторских производа која се налазе у понуди трговине. 

 

Услуге ће се пружати сукцесивно, по потреби до 31.12.2021. године, односно до искориштења 

средстава одобрених за ову намјену, при чему ће се рачун или фактура сматрати закљученим 

уговором.  

 

4. Процијењена вриједност набавке 

Процијењена вриједност набавке за 2021. годину износи 29.900,00 КМ без ПДВ-а. 

 

5. Критеријум за избор понуде 

Критериј за избор угоститељског објекта утврђује се према појединачним потребама 

уговорног органа. 

 

6. Период важења понуде 

Понуде се могу достављати до 31.12.2021. године. 

 

7. Начин достављања понуде 

Понуде се достављају на један од сљедећих начина: 

- Поштом; 

- Електронском поштом, на адресу: tanja.blagovcanin@ekofondrs.org; 

- Факсом на број телефона: 051/231-351. 

 

8. Адреса на коју се понуда доставља: 

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Краља Алфонса 

XIII број 21, Бања Лука, најкасније до 31.12.2021. године или путем e-maila или факса из тачке 

7. Позива. 

 

9. Преговори 

Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда, 

уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. Преговори ће се 

проводити у складу са чланом 9. Правилника, а понуђач који благовремено достави понуду ће 



6mu o6aeieuJreH o AaryMy n repMhHy eoferua nperoBopa. Axo ce yroBopHh opfaH oA yen Hanpoaofere nperoBopa rnneHoeahe Koraucnjy aa na6aexy.

10. flpaeHa 3aurfira
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