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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА 

ЗА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА  
 
 

a) Назив уговорног органа: 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

b) Опис предмета набавке и техничке спецификације: 
Услуге хотелског смјештаја у 2017. години. 
Број и ознака из ЈРЈН: 55110000-4 Услуге хотелског смјештаја (услуге из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама). 
 

c) Процијењена вриједност набавке за период током којег ће се набављати предметна   
       услуга: 
       Процијењена вриједност набавке за 2017. годину износи: 25.641,03 КМ без ПДВ-а 
 
d) Критеријум за избор понуде: 

Уговорни орган према специфичностима догађаја и својим потребама утврђује чије 
хотелске услуге ће користити за сваку појединачну услугу. 

e) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити: 
Да су регистровани за обављање услуга хотелског смјештаја. 

f) Начин достављања понуде: 
Путем факса и/или електронски (за смјештај у земљи), по објави овог јавног позива, сви 
заинтересовани привредни субјекти који пружају услуге хотелског смјештаја у земљи, 
могу се пријавити на начин да доставе своје понуде за хотелски смјештај у земљи, за 
2017. годину, а Уговорни орган ће се истим увијек обратити писмено да доставе понуде 
када се укаже потреба за хотелским смјештајем у земљи. 

Као понуда за хотелски смјештај у иностранству се сматра штампани извод са 
релевантних интернетских претраживача (боокинг, трип адвисор, хотелс, латероомс, 
хотелсцомбинед, hotwire и сл.). 

g) Адреса на коју се понуда доставља: 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК 
Блајбуршких жртава 33 
88000 Мостар 
Факс: 036/333-507 или 036/333-508                                                                                                  
Електронска адреса: kontakt@ferk.ba 
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h) Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или 
на период који не може бити дужи од четири године: 
Услуге хотелског смјештаја ће се набављати по потреби Уговорног органа у периоду од 
01.01.2017. - 31.12.2017. године. 
Сваки рачун за извршену услугу хотелског смјештаја ће се сматрати уговором.  

i) Крајњи рок за достављање понуда (датум, мјесто и вријеме) 
Крајњи рок за доставу понуда је 31.12.2017. године у 12:00 часова, Мостар. 

 
j)  Контакт лице, број телефона и адреса електронске поште:  

               Злата Брајловић 
               Тел: 036/449-988 
               е-маил: z.brajlovic@ferk.ba 

Број: 08-08-4-17/17                                                                          в.д. ПРЕДСЈЕДНИЦЕ ФЕРК-а                     
Мостар, 17.01.2017. године                                                                       Владенка Миловић                      

 


