
                            

                
      

   
  

АД „КОМУНАЛАЦ“ 
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 

Тел. :   055/210-147; Факс : 055/206-601 

е-mail:  info@komunalacbn.com  

Матични број  : 1028421     
ЈИБ  : 4400305650008 

ПИБ  : 400305650008 
Жиро рачуни : 554-001-00000055-13 

  555-001-00000700-03 

   

Јавна хигијена:       055/241-480 Пијачне услуге:               055/204-821  

 

www.komunalacbn.com 

Јавна хигијена:       055/241-480 

Број:     6373/2018 

Датум:  03.09.2018. године 

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЗЕМЉЕ И ШЉУНКА ЗА ПОТРЕБЕ РАСАДНИКА 

 

У име Акционарског друштва „Комуналац“  Бијељина Вас позивамо да нам доставите понуду за набавку 

земље и шљунка за потребе расадника и службе за одржавање градског зеленила АД „Комуналац“ 

Бијељина. Техничке спецификације и опис тражене предметне робе је дат у табели Обрасца за цијену 

понуде, достављеном у прилогу овог Позива. 

 

 Период за који се закључује уговор: Набавка се врши сукцесивно, по потреби, у периоду од 12 мјесеци 

од дана закључења уговора. 

 Услови плаћања: Плаћање ће се вршити најкасније 15 дана од дана доставе фактуре за предметне 

услуге. Фактура ће се испоставити након извршења уговорених услуга.   

 Процијењена вриједност набавке: 4500,00 КМ (четирихиљадепетстотина КМ) без пореза на додатну 

вриједност.  

 Форма понуде: Понудом се сматра сваки документ из којег се јасно види количина, јединична цијена и 

укупна цијена услуга, без урачунатог ПДВ. У прилогу је достављен Образац за цијену понуде, који 

понуђачи могу користити као понуду, а који мора бити потписан и овјерен од стране понуђача. 

 Начин доставе понуде: Позивају се понуђач да достави понуду лично, путем поште или електронски, 

најкасније до 05.09.2018. године у 11 часова. Уколико се доставља електронски, понуду одштампати, 

потписати, овјерити печатом, скенирати и послати на за то предвиђену електронску пошту: 

jnabavke@komunalacbn.com. 

 Период важења понуде: до 15.09.2018. године. 

 Адреса за доставу понуда: АД „Комуналац“ Бијељина, Милоша Црњанског 7, 76300 Бијељина или 

путем електронске поште: jnabavke@komunalacbn.com . 

 Критеријум за избор понуде у складу са чланом 64. Закона: Избор се врши по критеријуму најниже 

цијене, са урачунатим ПДВ-ом, технички задовољавајуће понуде. 

 

 

 

                                                                                  ДИРЕКТОР ДРУШТВА 

 

                                                                              ____________________________ 

     м.п.              (Миленко Вићановић)  

Доставити: 

- архиви јавних набавки, 

- архиви Друштва, 

- понуђачима.   
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     ПРИЛОГ 

   
  

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ  

Број набавке: 6372/2018 од 03.09.2018. године 

Назив набавке:  Набавка земље и шљунка за потребе расадника 

Назив понуђача __________________________________________ 

Овлаштено лице  __________________________________________ 

ЈИБ понуђача:  __________________________________________ 

Жиро рачун:  __________________________________________ 

Понуда бр.  _________________________ 

 

Рб Назив и карактеристике Количина 

Јединична 

цијена (без 

ПДВ-а) 

Укупан износ 

(без ПДВ-а) 

 
1. Шљунак [m

3
] 410   

2. 
Земља за рекултивацију, погодна за травњаке, без 

шљунка, са уђелом пјесковитих материјала  [m
3
] 

500   

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ (без ПДВ-а):  

ПДВ:  

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ (са ПДВ-ом):  
 

 

Укупан износ цијене словима: ___________________________________и___/100 КМ (без ПДВ-а). 
                     (износ обавезно исписати словима) 
Напомена: 

- Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.  

- Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

добављачу. Уговорни орган не смије имати никаке додатне трошкове осим оних који су 

наведени у овом обрасцу.  

- У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у 

складу са јединичним цијенама.  

- Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.  

 

      м.п.                Потпис  овлашћене особе понуђача 

 

        ______________________________ 


