
 

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ 

ОБАВЈЕШТЕЊА 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - набавка услуга санитарног прегледа радника 

Датум креирања: понедјељак 10 октобар 2016   

Позив за достављање понуда – набавка услуга санитарног прегледа радника 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – Јована Дучића 3, 

78000 Бања Лука 

  

ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: 

Поступак набавке на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закон о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ", број: 39/14). 

  

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: 

Набавка услуге: здравствене услуге – санитарни преглед за запослене у ЈУ Центар за 

предшколско васпитање и образовање Бања Лука 

  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1. Подаци о Уговорном органу 

Уговорни орган: ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука 

Адреса: Јована Дучића 3 78 000 Бања Лука 

ЈИБ: 4401725050002 

Телефон: 051/490 -533  

Факс: 051/214 - 754 

Wеб адреса: www.vrticibl.org 

 

1.2. Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са 

понуђачима: 
Контакт особе: Славица Кеча и Момирка Митровић 

Телефон: 051/490-535 

Факс: 051/214-754 

 

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

Молимо Вас да нам доставите понуду за набавку: Набавка услуга санитарног прегледа за 

раднике ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука. 

2.1 Предмет јавне набавке су здравствене услуге – услуга санитарног прегледа радника ЈУ 

Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука (ознака из ЈРЈН 85140000-2 – 

Разне здравствене услуге). 

http://www.vrticibl.org/


Спецификација услуга које су предмет понуде је саставни дио Обрасца за цијену понуде. У 

овај образац уноси се цијена једног санитарног прегледа са ПДВ –ом на основу које ће бити 

извршен избор најповољнијег понуђача. 

2.2 Извршење услуга ће се вршити сукцесивно у периоду од двије године, а плаћање ће се 

вршити након извршене услуге према понуди понуђача, а на основу испостављене фактуре, 

у року од 30 дана. 

2.3 Мјесто извршења услуге: у просторијама понуђача 

2.4 Овај позив је објављен на wеб страници уговорног органа. 

 

 

3 САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују да 

испуњавају услове тражене захтјевом за доставу понуда: 

а) Попуњен Образац за достављање понуде - услуге, која је дата у документацији захтјева 

за достављање понуде. 

б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити, 

потписати и овјерити са цијенама са урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ, како је дато у 

тендерској документацији за набавку услуга санитарног прегледа радника ЈУ Центар за 

предшколско васпитање и образовање Бања Лука. 

ц) Доказ (документ) о регистрацији у релевантном професионалном регистру у земљи у 

којој је понуђач основао фирму, а којим се доказује његово право да се професионално бави 

одређеном дјелатношћу која је предмет ове набавке (актуелни извод из судског регистра). 

Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају бити регистровани за 

обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. Закона.  

  

4 КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА: 

- Најнижа цијена по једном санитарном прегледу технички задовољавајуће понуде. 

  

5 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: 

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и документацијом за 

предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, овјереној печатом, на адресу: ЈУ Центар за предшколско васпитање и 

образовање Бања Лука, Јована Дучића 3 78000 Бања Лука, (у даљем тексту: адреса 

Наручиоца) и то најкасније до 25.10.2016. године, до 10,00 сати, са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА БРОЈ: 01-959/16 – НЕ 

ОТВАРАЈ". 

На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса понуђача. 

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са 

сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. 

Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде приспјеле 

на Протокол Научиоца, без обзира на начин и вријеме слања. Неблаговремене понуде неће 

бити разматране, већ ће неотворене бити враћене понуђачу, уз назнаку да су 

неблаговремено приспјеле. 

У року за подношење понуда понуђач може да измјени, допуни или повуче своју понуду. 

Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је одређен за 



подношење понуда, на адресу Наручиоца: ЈУ Центар за предшколско васпитање и 

образовање Бања Лука, Јована Дучића 3, 78 000 Бања Лука: 

„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА САНИТАРНОГ 

ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЦЕНТРА  БРОЈ:01-959/16 – НЕ ОТВАРАЈ" 

6 МЈЕСТО, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Наручилац ће након истека рока за пријем понуда извршити отварање и анализу истих и 

обавијестиће понуђаче о исходу поступка набавке те Одлуку објавити на својој wеб 

страници. 

7 ПРАВНА ЗАШТИТА 

Поступак правне заштите проводиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама у 

БиХ. 

 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р: 

 

Јелена Куртиновић, проф. 
 


