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Број: ЈП-114-2/20
Датум: 20.02.2020. године
Ауто-Комерц В.С.
Булевар Српске војске 13
78 000 Бања Лука
Предмет: Позив за доставу захтјева за учешће, доставља се;
Подаци о уговорном органу:
Правобранилаштво Републике Српске, Вука Караџића 4, Бања Лука
ЈИБ: 4401626400000
Телефон: 051/247-403
Факс: 051/247-493
Веб страница: www.pravobranilastvors.net
Поштовани,
Овим позивом за доставу учешћа захтјева за учешће, објављеном и на веб страници
уговорног органа, позивате се да доставите Захтјев за учешће у преговарачком поступку
без објаве обавјештења за набавку услуге сервисирања моторног возила марке Шкода
СуперБ у гарантном року која се састоји од:
1. Фаза 1 – достављање Захтјева за учешће и Почетне понуде до времена и датума
утврђеног у тендерској документацији која је објављена на веб страници Уговорног
органа.
2. Фаза 2 - вођење преговора са понуђачем након отварања понуде уколико иста
испуњава услове садржане у тендерској документацији.
3. Фаза 3 – достављање Коначне понуде и оцјена Коначне понуде.
Напомена: Уколико понуђач одмах даје своју коначну понуду, без да доставља Почетну
понуду, дужан је да на коверти назначи – КОНАЧНА ПОНУДА- која ће се као таква
цијенити. Уколико се на преговорима договоре елементи који се битно разликују од почетне

понуде, понуђач се обавезује да на протокол Уговорног органа достави Коначну понуду са
назнаком КОНАЧНА ПОНУДА за вођење преговарачког поступка, најкасније 1 (један) дан
од дана обављених преговора.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци.
Уговорни орган проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења у складу са
одредбом члана 21.став 1.тачка ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 39/14) када се због суштинских, доказивих техничких или умјетничких
разлога или због разлога који се односе на заштиту ексклузивних права, уговор може
додијелити само одређеном добављачу, из разлога што се сервисирање моторног возила
марке Шкода СуперБ може извршити само од стране овлаштеног сервисера Шкода возила.
Предмет набавке: Сервисирање моторног возила Шкода СуперБ у гарантном року.
ЈРЈН:50110000-9 Услуге поправљања и одржавања за моторна возила и припадајућу
опрему.
Процјењена вриједност јавне набавке износи 2.270,00 КМ без урачунатог ПДВ-а.
Захтјев за учешће и Почетна понуда се достављају на начин дефинисан у овој тендерској
документацији на адресу: ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Вука
Караџића 4, 78 000 Бања Лука, до 28.02.2020.године најкасније до 12 часова. Захтјев за
учешће и Почетна понуда се предаје на протокол уговорног органа или се исти може
доставити на адресу уоворног органа путем поште у затвореној коверти и на којој је на
предњој страни коверте назначено:
- назив и адреса уговорног органа;
- евиденцијски број набавке;
- назив предмета набавке;
- назнака „НЕ ОТВАРАЈ“;
На задњој страни коверте кандидат је дужан да наведе назив и адресу кандидата.
Захтјев за учешће и Почетна понуда се достављају у оригиналу.

Достављено:
1. Наслов,
2. А/а.
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