
 

 
Број: 50/18 
Датум: 01.02.2018. 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА 

 

У складу са Правилником о поступку додјеле уговора за набавку услуга из Анекса II 
Дио Б Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 66/16), позивамо вас да 
доставите понуду за  набавку услуга хотелског смјештаја на подручју града Бања Лука 
за потребе ЈУ Музеја савремене умјетности РС у Бањалуци, како слиједи: 

1. Уговорни орган: ЈУ Музеј савремене умјетности Републике Српске 
ЈИБ: 4400989760001 
Адреса: Tрг српских jунaкa 2 , 78 000 Бaњa Лукa 
Телефон: 051 215 364 
Факс: 051 215 366 
е-mail: racunovodstvo2-msurs@teol.net 
 

2. Опис предмета набавке и техничке спецификације 

- Услуге хотелског смјештаја на подручју града Бања Лука 
ЈРЈН: 55110000-4-(Услуге хотелског смјештаја). Техничке спецификације:  
-услуге преноћишта у једнокреветним, двокреветним собама више и ниже 
категорије и апартману  са доручком, 
- могућност доплате за полупансион и пансион, 
- боравишна такса, 
- осигурање по особи, 
- паркинг, 
са укљученим ПДВ-ом и свим осталим припадајућим пореским обавезама и 
трошковима). Мјесто пружања услуге: у Бањалуци, Босна и Херцеговина. 
 

3. Процијењена вриједност набавке за период током којег ће се набављати 
предметна услуга износи 6.500,00 КМ. 

4. Услови за учешће и потребни докази 

Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи морају испуњавати 
услове: 

б) да  хотел пружа услуге преноћишта са доручком, уз могућност доплате 
полупансиона и  пансиона, 

в) да хотел посједује најмање 30 соба, 



 

 

 

 

г) да хотел располаже собама које су опремљене: лежајем, купатилом са топлом 
водом 24 часа, гријањем, тв-ом, клима уређајем, приступом интернету и радним 
столом и столицом, 

д) да хотел располаже паркинг простором 24 часа, 

ђ) да је хотел од центра града (зграде локалне управе-општине) удаљен 
максимално  300 м. 

5. Понуђач је дужан доставити: 

- Понуду са цијенама хотелских услуга. 

6. Начин достављања понуде-цјеновника: 
- Путем поште, факса, електронски (e-mail). 

 
7. Адреса на коју се понуда-цјеновник доставља: 

Адреса: Tрг српских jунaкa 2 , 78 000 Бaњa Лукa 
Факс: 051 215 366 
е-mail: racunovodstvo2-msurs@teol.net 
 

8. Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички 
задовољавајуће понуде. 
Цијена коју наведе добављач неће се мијењати за уговорени период тј. годину 
дана од дана закључења уговора. 

 
9. Крајњи рок за доставу понуда: 

- 15.02.2018. године до 10:00 часова. 

8. Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште: 

 - Ана Рељић, 051 215 364, racunovodstvo2-msurs@teol.net 
 

                                                                                                              Директор 
 

                                                                                                              _________________ 
                                                                                                             др Сарита Вујковић 

 


