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П  О  З  И  В 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ДОБОЈ за 2018./2019. 
 

 

 

                         (УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II дио Б) 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  Новембар 2017. 
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         САДРЖАЈ 

 

1. Назив уговорног органа, 

2. Опис предмета набавке и техничке спецификације, 

3. Период на који се закључује уговор, 

4. Критеријум за избор понуде, 

5. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити, 

6. Период важења понуде (опција понуде), 

7. Начин достављања понуде и датум отварања понуда, 

8. Адреса на коју се понуда доставља, 

9. Период закључења уговора, 

10. Крајњи рок за достављање понуда,  

11. Контакт особа, телефон и адреса електронске поште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Подаци о уговорном органу: 

Уговорни орган: Град Добој 

Адреса: Добој, ул. Хиландарска бр. 1 

ЈИБ: 4400016460004 

Телефон: 053/242-002 

Факс: 053/242-002 

E-mail: javnenabavke@doboj.gov.ba 

Web stranica: www.doboj.gov.ba 
 

2. Опис предмета набавке и техничке спецификације: 

2.1. Предмет јавне набавке су услуге припреме и послуживања топлих и хладних 

јела која захтијевају сложенију припрему, те осталих јела и посластица, услуживање 

пића и припрема и услуживање напитака за протоколарне потребе. 
 

2.2. Мјесто пружања услуга: 

Добој 

2.3. Процијењена вриједност набавке износи: 60.000,00 КМ без ПДВ-а 

2.4. Подјела на лотове: предмет набавке није подијељен на лотове 

2.5. ЈРЈН је 55310000-6 – Услуге послуживања у ресторанима 

2.6. Оквирни споразум: Није предвиђен 

2.7. Начин вршења услуга:  

Сукцесивно, према потребама уговорног органа током периода трајања уговора 

– 2018/2019. 

2.8. Техничке спецификације: 

У складу са Прилогом 1 Позива за доставу понуда – Образац за цијену понуде 

3. Период на који се закључује уговор: 

Уговор се закључује на период од 01.1.2018. и трајаће до 31.12.2019., а услуге ће се 

реализовати у складу са потребама уговорног органа. 
 

4. Критеријум за избор понуде: 

Критеријум за избор понуде и додјелу уговора је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде. 

5. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити: 

5.1. Да би учествовао у конкретном поступку јавне набавке понуђач мора 

задовољавати минималне квалификационе услове, утврђене сразмјерно предмету 

набавке  и то:  

а) да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке, 

б) да је технички и професионално способан за реализацију предметног уговора, 

- удаљеност од Административног сједишта Градске управе Добој  -  50 m, 

- капацитет угоститељског објекта min. 100 мјеста.  



 

5.2. Потребни докази: 

а) извод из судског регистра или други еквивалентан документ издат од стране 

надлежног органа којим се доказује право на обављање предметне дјелатности у 

смислу члана 46. Закона, не старији од 3 мјесеца од тренутка предаје понуде. 

Документи издати од надлежног органа морају бити оригинал или овјерене 

копије оригинала који нису старији од 3 мјесеца од дана предаје понуде. 
 

б) Изјава о техничкој и професионалној способности и опремљености, 

потписана и овјерена од стране понуђача за вршење предметних услуга  
 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву којом тврди да се његов 

угоститељски објекат налази на 50 m удаљености од Административног 

сједишта Градске управе Добој, потписану и овјерену од овлашћеног лица 

понуђача. 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву којом тврди да  је његов 

објекат капацитета min. 100 мјеста, потписану и овјерену од овлашћеног 

лица понуђача 

Изјава не може бити старија од 15 дана од дана предаје понуде. 

6. Период важења понуде (опција понуде): 

Период важења понуде износи 60 дана. 
 

7. Начин достављања понуде датум отварања понуда: 

Понуђачи достављају своју понуду у оригиналу и на којој ће читко писати: 

„ОРИГИНАЛ ПОНУДА“. 

Затворену и ковертирану понуду доставити путем поште или директно на 

протокол Градске управе Добој до датума и времена наведеног у овом позиву. 

Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве 

неотворене ће се вратити понуђачу.  

На предњој страни коверте мора бити наведена адреса уговорног органа: 
 

ГРАД ДОБОЈ 

Ул. Хиландарска бр. 1 Добој 

ПОНУДА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – „НЕ ОТВАРАЈ“ 
 

На задњој страни коверте понуђач је дужан навести: 

Назив и адресу понуђача. 

Датум отварања понуда је 22.12.2017. у 12,00 часова. 

Понуда мора бити израђена на начин да чини цјелину и мора бити написана 

неизбрисивом тинтом. Исправке у понуди морају бити учињене тако да су 

видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума исправке. 

Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући 

накнадно вађење или уметање листова (понуда укоричена или понуда осигурана 

јемствеником).  

Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив редни број 

странице. 

Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају 

изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно. 
 

 



8. Адреса на коју се понуда доставља: 

Град Добој, ул. Хиландарска бр. 1 74000 Добој. 
 

9. Период закључења уговора: 

Од 01.1.2018. до 31.12.2019.  

10. Крајњи рок за достављање понуда: 

Крајњи рок за достављање понуда је 22.12.2017. до 11,00 часова. 

11. Контакт особа, телефон и адреса електронске поште: 

За све потребне информације контакт особа је Младен Гаврић, тел:  053/242-200,  

е-mail: javnenabavke@doboj.gov.ba 

Web stranica Градске управе Добој је www.doboj.gov.ba и на истој понуђачи могу 

преузети Позив за доставу понуда и образац за достављање цијене понуде. 

 

 

             За Одсјек за јавне набавке припремила: 

        Сања Петровић – Јевтић, дипл.правник с.р. 

 

 

               За Кабинет градоначелника припремио: 

                    Младен Гаврић с.р. 

 

            Контролисао: Начелник Одјељења за финансије: 

           Мирослав Кршић, дипл. ек. с.р. 

 

 

            Градоначелник 

         Обрен Петровић с.р. 


