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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Поштовани,
У име ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА позивам Вас да доставите понуду у поступку додјеле
уговора за услуге превоза ученика са посебним потребама. Процедура јавне набавке ће се
обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б
Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 66/16).
Служба која је овлаштена да води комуникацију у име уговорног органа са понуђачима је
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности, Тел. 052/416-012, Контакт особа:Душан
Дрљић, е-маил адреса: impokd@gmail.com.
1. Предмет јавне набавке су услуге превоза ученика са посебним потребама, ЈРЈН: 60000000-8.
2. Набавка се састоји у превозу 9 ученика-дјеце са посебним потребама и 5 родитеља од куће
ученика у Козарској Дубици до Основне школе „Сунце“ у Приједору-до куће ученика у
Козарској Дубици, ради похађања Основне школе „Сунце“ у Приједору у другом
полугодишту школске 2019/2020.године и првом полугодишту 2020/2021.године.
3. Уговор ће се закључити на период до 31.12.2020. године, почев од почетка наставе у другом
полугодишту 2019/2020 године.
4. Уговор се додјељује добављачу на основу критерија најниже цијене технички
задовољавајуће понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати.
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда,
уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни.
5. Провјера квалификација понуђача
5.1 Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити следеће услове:
- да је регистрован за обављање професионалне дјелатности која је у вези са
предметом набавке, у складу са чланом 46. Закона о јавним набавкама.
Да има на располагању превозно средство у сврху извршења уговора
5.2 У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са
чланом 46. Закона из тачке 5.1. понуђачи требају да доставе слиједеће доказе:

-

доказ о регистрацији у одговорајућем професионалном или другом регистру у
земљи у којој је регистрован или да обезбиједи посебну изјаву или потврду
надлежног органа којом се доказује његово право да обавља професионалну
дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Достављени докази се признају
без обзира на ниво власти који их издаје.

5.3 У сврху доказивања техничке и професионалне способности из тачке 5.1 понуђачи
требају да доставе слиједећи доказ:
-овјерену копију саобраћајне дозволе превозног средства у сврху извршења уговора, те
попуњену Изјаву (Анекс 3)
5.4 Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.Изјава је прилог
тендерској документацији (Анекс 4).
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије.
6. Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу: Општина Козарска Дубица,
Ул. Светосавска бр. 5, 79240 Козарска Дубица, са назнаком: Понуда за превоз ученика
са посебним потребама, не отварај, најкасније до 03.01.2020. године до 11:00 часова.
Јавно отварање понуда ће се одржати 03.01.2020. године у 12:00 часова, у просторијама
уговорног органа, адреса Општина Козарска Дубица, Ул. Светосавска бр. 5, 79240
Козарска Дубица,Мала сала Скупштине општине.
7. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Образац за понуду и Образац за цијену
понуде односно комплетну тендерску документацију до 03.01.2019. године,
достављајући писмени захтјев Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности на
адресу назначену у овом позиву. Званично преузимање ове документације је услов за
достављање понуде.
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