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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДE 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда у преговарачком поступку без објаве обавјeшетења  

                     за набавку услуге организације затварања зимске сезоне ''Ski closing 2018/19'' на 

Јахорини 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку услуге организације затварања зимске сезоне 

''Ski closing 2018/19'' на Јахорини. 

 

Процедура јавне набавке ће се извршити у складу са чл. 21. ст. 1. т д) и чл. 28. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине „Службени гласник БиХ“ број 104/14). 

 

 

1. Предмет и опис набавке  

 

1.1 Предмет набавке је услуга организације догађаја затварања зимске ''Ski closing 2018/19'' на 

Јахорини у трајању од 13:00 до 17:00 часова. 

 

Понуђач треба да осмисли цјелокупан програм за набавку услуге организације затварања зимске 

сезоне ''Ski closing 2018/19'' на Јахорини. Догађај треба да буде забавног карактера за шири круг 

посјетилаца (од 7-77 год) са анимацијским садржајима, да промовише планину Јахорину и 

Туристичку организацију Града Источно Сарајево, са нагласком на промоцију спорта као 

здравог начина живота и културе младих. У ту сврху, понуђач треба да обезбиједи (властита или 

по уговору о ангажовању) стручна лица – модератора програма, цјелокупан ПР: конференције, 

саопштења и сл, као и фотографске услуге, наступ најмање једног главног музичара или музичке 

групе са статусом регионалног извођача и три предгрупе локалног или регионалног статуса, о 
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чијем избору ће се претходно консултовати и усагласити са уговорним органом, да обезбиједи 

сву неопходну опрему и технику која подразумијева бину, расвјету, ватромет, озвучење и сл. 

Догађај мора бити заштићен безбједносним мјерама, у складу са важећим правним прописима и 

мјерама уобичајеним за ову врсту догађаја.  

Понуђач је обавезан урачунати у коначну цијену све трошкове који подразумијевају ангажовање 

људских и материјалних ресурса, независно од тога да ли је ријеч о лицима запосленим код 

понуђача или ангажованих за извршење посебних услуга (нпр. музичари), односно да ли 

понуђач има властиту опрему или исту изнајмљује ради извршења планираних активности. 

Понуђач у потпуности одговара за обавезе по основу уговора које закључује ради извршења 

уговора са уговорним органом. 

 

Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама. Изузетно, ако се цијене наводе у другој 

валути наведени износ ће се прерачунати у КМ по курсу који утврђује Централна банка БиХ на дан 

отварања понуда и задржати по истом курсу све до истека важења понуде. 

 

1.2 Главни ЦПВ код: (79952000-2) – Услуге организације дешавања. 

1.3Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а) је 25.641,02 KM (Словима: 

двадесетпетхиљадашестстотиначетрдесетједан и 02/100 КМ). 

1.4 Није дозвољено авансно плаћање  

1.5 Мјесто пружања услуге: Пољице бб - Јахорина, подручје општине Пале 

1.6 Критеријум за додијелу уговора је: најнижа цијена. 

1.7 Уговор се закључује ради извршења једнократне услуге. 

1.8 Понуда мора да важи најмање 90 дана. 

1.9 Web страница на којој ће бити објављен позив је: www.istocnosarajevo.travel 

 

 

 

2. Услови за учешће  

 

2.1 Да би учествовао у процедури јавне набавке, понуђач мора испуњавати сљедеће услове: 

- да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке,  

- да успјешно послује на територији Босне и Херцеговине и у најмање двије државе региона и 

- да има три или више реализованих уговора о истим или сличним услугама (''Ski opening'' или 

''Ski closing'' и сл) које су предмет набавке на најмање три планине, у укупној вриједности од 

најмање 30.000,00 КМ у посљедње 3 (три) године или од датума регистрације, односно 

почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од 3 (три) 

године. 

 

http://www.istocnosarajevo.travel/
http://www.istocnosarajevo.travel/
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2.2 У сврху доказивања испуњења горе постављених услова понуђач мора доставити сљедеће: 

- актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија  

- референс листу о извршеним уговорима са потврдом о успјешној реализацији, издатом од 

друге уговорне стране. Потврда о уредно извршеним уговорима мора садржавати сљедеће 

податке: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката; предмет уговора; 

вријеме и мјесто извршења уговора; наводе о уредно извршеним уговорима. У случају да се 

таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није уговорни 

орган, важи изјава понуђача о уредно извршеним уговорима, уз предочење доказа о 

учињеним покушајима да се такве потврде обезбиједе, поткријепљена другим доказним 

средствима (фотокопије уговора и сл). 

 

Узимајући у обзир специфичност предмета набавке, дозвољено је подуговарање с тим да понуђач 

мора обезбиједити сагласност уговорног органа. У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће 

дио уговора дати подуговарачу, мора се изјаснити који дио ће дати подуговарачу. 

2.3 Понуда се доставља у оргиналу. Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа 

Туристичка организација Града Источно Сарајево, ул. Стјепана Лучића бб, 71 420 Пале 

      На коверти мора бити назначено: 

- Назив и адреса уговорног органа, 

- Назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте, 

- Назив предмета набавке, 

- Напомена „Не отварај“. 

 

3. Рок за достављање понуде 

 

Понуда мора да садржи квалификационе документе и финансијску понуду.  

Рок за достављање понуде је 01.04.2019. године до 10:30 часова, на адресу: Туристичка 

организација Града Источно Сарајево, ул. Стјепана Лучића бб,  71 420 Пале. 

 

Уговорни орган ће истог дана у 11:00 часова провјерити квалификованости понуђача, те уколико 

установи да је понуђач квалификован, приступиће се преговарању о финансијском дијелу понуде о 

чему ће се сачинити записник о преговарању. Записник ће садржати ток поступка, коначну цијену 

понуде и исход поступка. Записник потписују учесници преговора. 

 

4. Одлука о исходу поступка 
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Одлука о исходу поступка биће донесена истог дана, те  достављена понуђачу у року од 3 дана, а  

најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке и то: електронским средством или 

поштом или непосредно. 

 

5. Информације о заштити права добављача 

 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или 

подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима 

прописаним чланом 99. и 101. Закона. 

 

Контакт особа за понуду је: Данка Самарџија коју можете добити путем телефона на број: 057/201-

280, факс: 057/223-947, e-mail: turistickaorgis@gmail.com. 

 

                                                                                                      У име уговорног органа  

 

                                                                                                                            Мр Игор Тошић, с.р. 
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