АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
Улица бана Лазаревића број 1, 78 000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-700; Факс: +38751/333-701; E-пошта: anurs@blic.net; www.anurs.org

Број: 01-92-1/19
Датум: 19. март 2019. године
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку хотелских и угоститељских
услуга; услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ
Поштовани,
Позивамо Вас да доставите понуду за набавку хотелских и пратећих угоститељских
услуга за потребе уговорног органа; Академије наука и умјетности Републике Српске,
Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука, тел. 051/333-700, е-адреса: sekretar@anurs.org.
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8 Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ” број 39/14) (у тексту Закон) и Правилником о
поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2. дио Закона, („Службени гласник БиХ” број
66/16) (у тексту Правилник).
Јавна набавка покренута је на основу Плана јавних набавки Академије наука и
умјетности Републике Српске и Одлуке о покретању поступка јавне набавке хотелских и
угоститељских услуга број: 01-92/19 од 18. марта 2019. године.
1. Подаци о уговорном органу и контакт
Академије наука и умјетности Републике Српске, Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука,
ЈИБ 4400590240004.
Тел./факс 051/333-700, 333-701.
Е-адреса: sekretar@anurs.org.
Контакт особа Томислав Мијатовић.
2. Предмет набавке и техничка спецификација
2.1. Предмет јавне набавке су хотелске и ресторанске услуге за академике и друге
учеснике, за вријеме одржавања сједница, научних скупова, симпозијума и других
активности АНУРС-а, према техничкој спецификацији из Анекса 2, овог позива.
2.2. Услуге хотелског смјештаја на бази ноћење са доручком, укључују:
− смјештај 80 лица истовремено, у једнокреветним (60) и двокреветним собама (20 лица). у
хотелу до 4 звјездице чија је удаљеност од уговорног органа до једног км. и који има
бесплатан паркинг простор за 15 возила;
2.3. Угоститељске услуге укључују:
− спремање и послуживање хране и пића у хотелу који има капацитет за истовремено
послуживање 100 лица. Оброк који се послужује може да садржи: предјело, супу/чорбу,
главно јело, салату, десерт и пиће према спецификацији Анекса 2.
2.4. ЈРЈН ознака и назив:
55110000-4 услуге смјештаја
55300000-3 услуге ресторана и услуге послуживања храном.
2.5. Процијењена вриједност уговора износи 35.000,00КМ без ПДВ-а.
2.6. плаћање се врши у року од 60 дана по испостављању фактуре путем Трезора РС.
2.7. услуге се врше сукцесивно према потреби и наруџбама Уговорног органа.
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3. Услови за квалификацију и потребни докази
Да би учествовали у овом поступку јавне набавке понуђачи морају испунити услове у вези
са личном способности, способности за обављање професионалне дјелатности и техничком и
професионалном способности.
3.1. У вези са личном способности понуђачи требају доказати:
а) да су испунили обавезе у вези са полаћањем пензиског, инвалидског и здравственог
осигурања.
б) да су испунили обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.
Уз понуду понуђач доставља овјерену Изјаву да је испунио обавезе из тачке 3.1. овог
позива.
Обавезе морају бити измирене у моменту предаје понуде.
3.2. У вези са способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи требају бити
регистровани у релевантним регистрима код надлежног органа, што се даказује оригиналним или
копираним изводом из судског регистра.
3.3. Увези са техничком и професионалном способности понуђачи требају доказати да су
технички и професионално оспособљени и опремљени за квалитетно извршење услуга из
предмета набавке, односно да:
а) хотел располаже са 60 једнокреветних и 10 двокреветних соба и да има могућност
пружања ресторанских услуга истовремено за 100 лица;
б) да хотел није удаљен више од 1 км. од Уговорног органа, те да има бесплатан паркинг.
Као доказ техничке и професионалне способности понуђачи достављају овјерену Изјаву из
Анекса 4 овог позива.
4. Сукоб интереса
Пунуђач је дужан уз понуду доставити и посебну изјаву из члана 52. став (2) Закона,
потписану од стране овлашћеног лица понуђача. Анекс 5 овог позива.
5. критеријум за избор понуђача и додјелу уговора
Најнижа цијена квалификованог понуђача.
Цијене наведене у понуди неће се мијењати у току извршења уговора и морају бити
изражене у КМ.
6. период на који се закључује уговор
Уговор се закључује на период од дана закључења до 31. децембра 2020. године или до
утрошка планираних средстава.
7. Садржај и начин припремања понуде
Понуђач сноси трошкове припреме и достављања понуде. Понуда треба бити написана
неизбрисивом тинтом и мора бити израђена тако да чини цјелину. Листови понуде требају бити
чврсто увезани, са означеним страницама и потписани од стране одговорног лица или лица које је
овлаштено да заступа понуђача.
Понуда се припрема у складу са овим позивом на једном од службених језика у БиХ, на
ћериличном или латиничном писму. Понуда која није у складу позивом одбациће се као
неприхватљива.
Понуда мора да садржи:
а) попуњен образац понуде, Анекс 1;
б) попуњен образац за цијену понуде, Анекс 2;
в) попуњен Анекс 3;
г) попуњену Изјаву из тачке 3.3. Анекс 4;
д) попуњен Анекс 5.
8. начин и рок за достављање понуде
Понуда се доставља у оригиналу на адресу уговорног органа: Академија наука и
умјетности Републике Српске, Улица бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука. На коверти понуде
мора бити назначено: назив и адреса уговорног органа, назив и адреса понуђача, евиденцијски
број набавке, назив предмета набавке и назнака „не отварај”.
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Понуђачи могу своје понуде мијењати и допуњавати до истека рока за достављање
понуда. Измјене и допуне се достављају као и основна понуда. У случају одустанка од
понуде, она се враћа понуђачу неотворена.
Рок за достављање понуда је 6. април 2019. године. у 12 часова.
9. Додјела уговора
Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача у складу са
ставом (1) Правилника и о томе обавијестити понуђаче у року од 7 дана од дана доношења
одлуке.
10. Информације о заштити понуђача
У случају да уговорни орган у току поступка изврши повреду Закона или
подзаконских аката, понуђачи имају право жалбе како је прописано члановима 99. и 101.
Закона.
Прилзи:
− Анекси од 1 до 5;
− доказе о испуњавању услова из тачке 3.2. овог позива.
СЕКРЕТАР АНУРС-а
Томислав Мијатовић
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АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа

Академија наука и умјетности Републике Српске

Адреса

Улица бана Лазаревића 1.

Сједиште

78000 Бања Лука

ПОНУЂАЧ
Назив и сједиште понуђача
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште
Е – маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса
У поступку јавне набавке који сте покренули Позивом за достављање понуда, дана ____________,
достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:
Укупна цијена наше понуде износи:
Укупна цијена без ПДВ-а:___________ КМ, словима (_________________________________)
Попуст у износу од _________% тако да цијена са попустом и без ПДВ-а износи___________КМ ,
словима (______________________________________).
ПДВ (17%): ________________________ КМ, словима (________________________________)
Укупна цијена са ПДВ-ом: _____________ КМ, словима ( ________________________________)
4. Прихватамо све услове дефинисане овим позивом без икаквих резерви и ограничења, а понуда
важи 60 дана од истека рока за пријем понуда.
5. Плаћање у року од 60 дана од испостављања фактуре

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

___________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)
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АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Назив понуђача ___________________________________________________________
Понуда број _______
РЕД.
БР.

ОПИС УСЛУГЕ

1.

Смјештај у једнокреветним
собама

2.

Смјештај у двокреветним собама

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I. МЕНИ
− Предјело (печеница, суви
врат, пршут, кулен, чајна
кобасица, сиреви, јаја, кајмак,
парадајз, паприка, краставац
и сл.);
II. МЕНИ
− Чорба или супа;
− Предјело (печеница, суви
врат, пршут, кулен, чајна
кобасица, сиреви, јаја, кајмак,
парадајз , паприка, краставац
и сл.);
− Главно јело; роштиљ (месо
или риба) са прилогом;
− Хљеб;
− Сезонске салате
− Десерт;
III. МЕНИ
− Чорба или супа;
Предјело (печеница, суви врат,
пршут, кулен, чајна кобасица,
сиреви, јаја, кајмак, парадајз,
паприка, краставац и сл.);
− Главно јело; шницле (карађорђева, натур, бечка итд.) са прилогом;
− Хљеб;
− Сезонске салате
− Десерт;
IV. МЕНИ
− Чорба или супа;
− Предјело (печеница, суви
врат, пршут, кулен, чајна
кобасица, сиреви, јаја, кајмак,
парадајз , паприка, краставац
и сл.);
− Главно јело; кувано јело
(месо или риба) са прилогом;
− Хљеб;
− Сезонске салате и
− Десерт;
V. МЕНИ
− Чорба или супа;
− Главно јело са прилогом;
− Хљеб;
− Сезонске салате и
− Десерт;
Услуге ресторана, послуживања
пића и напитака према тренутној
наруџби а у складу са цјеновником који је саставни дио понуде

Ј/МЈ

ЈЕД. ЦИЈЕНА
БЕЗ ПДВ-А

ПОПУСТ

Соба
200
Соба
40
Ком
100

Ком
40

Ком
40

Ком
40

Ком
120

Цијена коришћења сале: __________________________________________
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УКУПНА ЦИЈЕНА
СА ПОПУСТОМ
БЕЗ ПДВ-А

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба
платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим
оних који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлике 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.
5. Овај образац за цијену понуде је један од могућих опција.
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АНЕКС 3
Изјава
о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака ц ) и д) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, нижепотписани………………………………………………(Име и презиме), са личном

картом ……………………………… издатом од ……………………-……………………-

….., у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број:…………………………………….. чије сједиште се налази у .................................................. (Град/општина), на адреси …………………………………………………………………
(Улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке хотелских и угоститељских услуга, а
којег проводи уговорни орган Академија наука и умјетности Републике Српске, за који је
објављен на веб страници Уговорног органа, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач ……………………………………………………………………… у наведеном
поступку јавне набавке, којег представљам, није:
а) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у РС и БиХ;
б) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу са важећим прописима у РС и БиХ.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави
документе из члана 45. став (2) тачке ц) и д) на захтјев уговорног органа и у року којег
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље 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 у случају сумње
у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности
изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао:
……………………………………………….
Мјесто и датум давања изјаве:
………………………………………………….
Потпис и печат надлежног органа:
М.П.
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АНЕКС 4
Изјава
у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама
Ја, нижепотписани………………………………………(Име и презиме), са личном картом ……………………………… издатом од ……………………………… у својству
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности (Навести положај,
назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број:…………………………………….. чије сједиште се налази у .............. (Град/општина), на адреси …………………………………… (Улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке хотелских и
угоститељских услуга, а којег проводи уговорни орган Академија наука и умјетности
Републике Српске, за који је објављен на веб страници Уговорног органа, а у складу са
чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном 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 суздржава 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
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које
би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба
извршити.
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
предмета поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривичн 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:
……………………………………
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АНЕКС 5
НАЦРТ

УГОВОРА
О ПРУЖАЊУ ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

Закључен у Бањој Луци .................. 2019. године између:
1. Академије наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, Бана Лазаревића број 1, ЈИБ
4400590240004 коју заступа Предсједник академик Рајко Кузмановић (у даљем тексту:
Корисник услуга) са једне стране и
2. ПОНУЂАЧ
Предмет уговора: Пружање хотелског смјештаја и ресторанских услуга за академике и
учеснике конференција и научних скупова.
Члан 1.
Давалац услуга ће пружити хотелске услуге за све кориснике за које наруџбу достави
уговорни орган.
Члан 2.
Пружање услуга из члана 1. овог уговора почиње од дана потписивања уговора, а важи до
утрошка уговорених средстава, а најдаље до 31. децембра 2020. године.
Члан 3.
Давалац услуга на важећу цијену ноћења са доручком одобрава попуст у износу од _________
у корист корисника услуга.
Давалац услуга ће кориснику услуга пружати сљедеће хотелске услуге по цијенама како
слиједи:
− ноћење са доручком у једнокреветној соби по цијени од _____ КМ
− ноћење са доручком у једнокреветној соби по цијени од ____ КМ
МИНИ I______ МЕНИ II_____ МЕНИ III_____ МЕНИ IV_____ МЕНИ V______
Услуге сале за конференције и сале ресторана су________, а цијене ванпансионских ресторанских улуга су према приложеном цјеновнику.
Цијене су без ПДВ, а корисник услуга плаћа и обрачунати ПДВ.
Члан 4.
Давалац и корисник услуга су се договорили да ће корисник услуга даваоцу услуга благовремено достављати наруџбенице у којима ће прецизно навести имена академика и учесника, тачан
датум коришћења услуга као и све друге податке и обавјештења уз истовремену обавезу даваоца
услуга да за сваку пружену услугу испостави рачун који мора бити овјерен од стране корисника
услуге а за којег је наруџбу доставио корисник услуга.
Члан 5.
Давалац и корисник услуга су се усагласили да ће давалац услуга пружене услуге фактурисати Академији наука и умјетности Републике Српске, која ће исте платити у року од 60 дана од дана
пријема фактуре путем Трезора Републике Српске.
Члан 6.
Овај уговор се закључује на износ од __________ КМ без ПДВ, плус ПДВ у износу од
________ КМ, што укупно износи______________ КМ.
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор уз отказни рок од 15 дана. Отказ уговора врши се
писменим путем.
Члан 7.
Све евентуалне спорове везане за реализацију овог уговора уговорне стране ће ријешавати
споразумно, а спорове које уговрне стране не буду могле ријешити споразумно, ријешават ће се пред
стварно надлежним судом у Бања Луци.
Члан 8.
Овај уговор сачињен је у четири истовјетна примјерка и то по два за сваку уговорну страну.
За Даваоца услуга
Директор
Број:
/19
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За Корисника услуга
Предсједник
Број: /19

