„Аеродроми Републике Српске“ а.д.
Маховљани бб, 78250 Лакташи
Република Српска, БиХ
Тел. +387 51 53 52 10
www.bnx.aero

Број: 01-841/19
Дана: 15.10.2019. године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ: „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД Бања Лука,
У име „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Уговорни орган)
позивамо вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за набавку услуге мобилне
телефоније VPN групе, за потребе Уговорног органа. Поступак ће се провести у складу с
Анексом II Дио А.
Позив за достављање понуда је објављен дана 15.10.2019. године на веб страници
Уговорног органа www.bnx.aero
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Подаци о уговорном органу:

1.1.

Уговорни орган: „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука
Адреса: Маховљани бб, Лакташи
ИДБ/ЈИБ: 4400912460005
Телефон: 051/535-214
Е маил адреса: borka.maksimovic@bnx.aero
Веб адреса: www.bnx.aero
Подаци о особи задуженој за контакт:

1.2.

Контакт особа: Борка Максимовић
Телефон: 051/535-214
Е маил адреса: borka.maksimovic@bnx.aero
2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
2.1.

Опис предмета набавке

Предмет овог поступка је набавка услуге мобилне телефоније VPN групе на основу
потреба уговорног органа, предвиђених у Плану јавних набавки за 2019. i 2020. годину.
Назив и ознака из ЈРЈН – 64212000-5- Услуге мобилне телефоније
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Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање СМС и ММС порука у
мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи и иностранству, позиве према мобилној
мрежи Мтел-а, позиве према осталим мобилним мрежама у БиХ, позиве према фиксној
мрежи Мтел-а, позиве према осталим фиксним мрежама у БиХ, позиве према фиксним
мрежама у Србији и Црној Гори и позиве према мобилним мрежама у Србији и Црној
Гори.
Услуга мобилне телефоније такође обухвата и претплату на мјесечном нивоу за 68
прикључка, од тога
Мобилни прикључци тип 1. 1 комад, са мјесечном претплатом од 70,00 КМ до 90,00 КМ;
Мобилни прикључци тип 2. 3 комада са мјесечном претплатом од 40,00 КМ до 60,00 КМ;
Мобилни прикључци тип 3. 64 комада са мјесечном претплатом од 9,00 КМ до 11,00 КМ;
Изабрани понуђач мора омогућити Уговорном органу задржавање постојећих бројева.
Кориснички сервис понуђача мора бити доступан према Уговорном органу 24 часа ,
365 дана.
Ниво подршке
Вријеме одзива: 30 минута
Вријеме рјешавања проблема: у року од 3 сата
Нивои техничке подршке:
Наручилац ће за сваку опажену неправилност у раду уређаја и система пријавити
понуђачу и према подацима како слиједи:
На е-маил адресу: Морају бити дефинисане е-маил адресе понуђача за пријављивање
проблема. Одговор е-маилом ће бити послат у року од 30 минута.
Телефонски позив:
Морају бити дефинисани бројеви телефона на које се особе одређене за контакт са
понуђачем могу обратити у случају евентуалног проблема. Телефонска подршка ће бити
доступна: 24,00 часа сваки радни дан. За ванредне саитуације мора постојати дежурна,
технички едукована особа од стране пружаоца услуга која ће бити доступна на телефон
24 сата, седам дана у седмици.
Долазак на лице мјеста:
У критичним ситуацијама, наручилац може затражити присуство техничке подршке.
Отклањање евентуалних проблема мора бити завршено у року 8 сати од пријаве
проблема.
Након окончања процедуре оцјене понуда, уговорни орган ће донијети Одлуку о избору
понуђача и закључити уговор са најповољнијим понуђачем.
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2.2. Количина предмета набавке
Количина предмета набавке одређена је према техничкој спецификацији која се налази у
Обрасцу за цијену понуде.
2.3. Техничка спецификација
Техничка спецификација предмета набавке је саставни дио ТД.
2.4. Мјесто вршења услуга
Мјесто вршења услуга је аеродром Бања Лука, Маховљани бб, 78 250 Лакташи.
У случају да дође до промјене мјеста или адресе у току трајања уговора, уговорни орган
ће писаним путем обавијестити одабраног понуђача о промјени.
2.5. Рок пружања услуга, начин и услови плаћања и гарантни рок
Начин плаћања: вирмански, преко рачуна.
Авансно плаћање није предвиђено.
Плаћање се врши на мјесечном нивоу, у року од најмање 15 дана од дана пријема
исправне фактуре за претходни мјесец, с детаљном спецификацијом пружених услуга у
обрачунском периоду.
Изабрани понуђач је у обавези да на дан потписивања уговора по спроведеном поступку
предметне јавне набавке, обезбиједи све услове и започне с пружањем предметних
услуга у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.
Гаранција на пружене услуге мора трајати до истека рока важности уговора.
3. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом
потврђују да испуњавају услове тражене Позивом за доставу понуда:
a) Попуњен Образац за понуде услуге, која је дата у документацији Позива за
достављање понуде (Анекс 1),
б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити,
потписати и овјерити с цијенама без урачунатог ПДВ-а, и укупним износом с
ПДВ-ом, изражено у КМ, како је дато у Обрасцу за цијену понуде (Анекс 2.),
в) Доказ (Актуелни извод из судског регистра) о регистрацији у релевантном
професионалном или трговачком регистру у земљи у којој је понуђач основао
фирму, а којим се доказује његово право да се професионално бави одређеном
дјелатношћу која је предмет ове набавке.
Овјерена копија Актуелног извода из судског регистра не смије бити старија
од три мјесеца, рачунајући то од дана објаве Позива на веб страници
Уговорног органа.
г) Изјава из члана 52. Закона (Анекс 3.)
д) Овјерен и попуњен Нацрт Уговора (Анекс 4). Сваку страну Нацрта Уговора који
је дат уз Позив за доставу понуде, понуђач (овлашћено лице понуђача) је обавезан
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да попуни и парафира, те приложи уз понуду.
4. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ
Процијењена вриједност набавке је 24.000,00 КМ на период од двије године.
5. КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА:
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Понуде се припремају и подносе у складу с позивом Уговорног органа и
документацијом за предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду
непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овјереној печатом, на
адресу: Протокол „Аеродроми Републике Српске ” а.д. Бања Лука, Маховљани
бб, 78 250 Лакташи, (у даљем тексту: адреса Уговорног органа) и то најкасније до
30.10.2019. године до 12,00 часова, с назнаком:
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ VPN ГРУПЕ“
БРОЈ: 01-____-1/19 – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса
понуђача.
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са
сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда с варијантама није дозвољена.
Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде
приспјеле на Протокол Уговорног органа, без обзира на начин и вријеме слања.
Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене
понуђачу, уз назнаку да су неблаговремено приспјеле.
У року за подношење понуда, понуђач може да измијени, допуни или повуче своју
понуду. Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је
одређен за подношење понуда, на адресу Уговорног органа: Протокол
„__________________________________________________________. с назнаком:
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ VPN ГРУПЕ“ БРОЈ: 01-____-1/19 – НЕ ОТВАРАЈ“.
7. МЈЕСТО, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уговорни орган ће након истека рока за пријем понуда извршити отварање и анализу
истих, по редосљеду приспјећа и обавијестити понуђаче о исходну поступка набавке,
те Одлуку објавити на својој веб страници www.bnx.aero.
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ПРИЛОЗИ:
1.
2.
3.
4.

Образац за понуде –(Анекс 1.)
Образац за цијену понуде (Анекс 2.)
Изјава из члана 52. Закона (Анекс 3.)
Нацрт Уговора (Анекс 4.)
ВД ДИРЕКТОРА
______________________
Милан Рачић,дипл.инж.
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AНЕКС 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДЕ
Назив Уговора и број набавке:
Уговор о набавци услуга мобилне телефоније VPN групе
Број набавке: ___________________
ДОСТАВИО: (Према сљедећој табели:)
Назив и сједиште понуђача
(овлашћени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког
члана групе понуђача
(уколко се ради о групи понуђача)
Адреса
ЈИБ/ПИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ-а
Адреса за доставу поште
Е-маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ПОНУДЕ - ПРИЈАВА
У одговору на ваше писмо – позив за доставу понуда за горе наведени Уговор, ми, доле
потписани, овим изјављујемо сљедеће:
1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Позива број: 01_____-1/19 од ___.10.2019. године за набавку услуге мобилне телефоније VPN групе.
Овом Изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или
ограничења.
2. Нудимо предметне услуге, у складу с условима из Позива и критеријима без икаквих
резерви или ограничења, тј. како је дато у Обрасцу за цијену понуде, Анекса 2.
3.Укупна вриједност наше понуде без урачунатог ПДВ-а за набавку услуге према
спецификацији из Анекса 2 износи:
ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ___________________ (KM)
(словима: _____________________________ )
Попуст који дајемо на цијену (___%)________________________ (KM)
(словима: ___________________________________ )
Цијена наше понуде, с укљученим попустом је __________________(КМ).
(словима: __________________________________________ )
Укупна цијена за уговор с
__________________________ (КМ).

ПДВ-ом

и

урачунатим

попустом

је

(словима: ____________________________________________ )
4. Ова понуда важи 120 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда.
5. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтјевани и наведени у
овом Позиву.
6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је
дат у прилогу захтјева, Анекс 4.
Уз понуду је достављено сљедеће:
[Попис достављених докумената и Анекса, са називом истих]
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1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________

Мјесто и датум, ______________________

ПОНУЂАЧ:
________________________
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АНЕКС 2.
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Назив понуђача: ______________________
Број понуде:
РЕД
БРОЈ

________________________

ОПИС УСЛУГЕ

КОЛ

Јединична
Цијена без ПДВ-а

Укупна
Цијена без ПДВ-а

1 . ПРЕТПЛАТЕ
1.

2.
3.

Мјесечна претплата за групу бројева
(тип 1)

1

Мјесечна претплата за групу бројева
(тип 2)

3

Мјесечна претплата за групу бројева
(тип 3)

64

КОЛИЧИНА САБРАЋАЈА
Минуте према мобилној мрежи
Мтел-а за групу бројева –тип 1
4.
(за 24 мјесеца)
Минуте према мобилној мрежи
Мтел-а за групу бројева –тип 2
5.
(за 24 мјесеца)
Минуте према мобилној мрежи
Мтел-а за групу бројева –тип 3
6.
( за 24 мјесеца)
Минуте према фиксној мрежи Мтела за групу бројева –тип 1
7.
(за 24 мјесеца)
Минуте према фиксној мрежи Мтела за групу бројева –тип 2
8.
(за 24 мјесеца)
СМС према свим мрежама у БиХ 9.
тип 1
(за 24 мјесеца)
СМС према свим мрежама у БиХ 10.
тип 2
(за 24 мјесеца)
СМС према свим мрежама у БиХ 11.
тип 3
(за 24 мјесеца)
Позиви према фиксним мрежама у
12.
Србији и Црној Гори за 24 мјесеца)
Позиви према мобилним мрежама у
13.
Србији и Црној Гори (за 24 мјесeca)
Мобилни интернет за групу бројева
тип 1 (за 24 мјесеца)
14
Мобилни интернет за групу бројева
15
тип 2 (за 24 мјесеца)

____KM

____KM

____KM

___________ KM
зa 1 прикључак зa
24 мјесеца
___________ KM
зa 3 прикључка зa
24 мјесеца
___________ KM
зa 64 прикључка зa
24 мјесеца

2.

14 400

____KM/минута

21 600

____KM/минута

92 160

____KM/минута

24 000

____KM/минута

72 000

____KM/минута

24 000

____KM/минута

21 600

_____KM/минута

74 880

____KM/минута

21 100
минута
21 100
минута

_____ KM/минута

___________ KM

_____ KM/минута

___________ KM

192 GB

______КМ/минута

288 GB

______KM/минута
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16
17
18.

Мобилни интернет за групу бројева
тип 3 (за 24 мјесеца)
Цијена успоставе позива према
двије изабране групе у мобилној
мрежи
Цијена позива према најмање двије
изабране групе у мобилној мрежи

307 GB
36 000
минута

_________КМ/по
позиву

60 000
минута

________KМ/по
минути

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

____________ KM

Попуст:

____________ KM

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а: _____________ KM

Рок извршења услуге ________ дана.
Рок плаћања _____________ дана.
Потпис овлашћене особе Понуђача
М.П.

_______________________

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести
цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган
треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне
трошкове осим трошкова који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се
извршити у складу са јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.
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АНЕКС 3.
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, ниже потписани _______________________________ (Име и презиме), са личном картом број:
_________________ издатом од __________________________, у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности _________________________ (Навести
положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број:
______________________, чије сједиште се налази у _______________________(Град/општина),
на адреси ____________________________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у
поступку јавне набавке – Услуга мобилне телефоније VPN групе, а којег проводи уговорни
орган „____________________________“ а.д. Бања Лука, у
складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази
процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава
од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује под таквом подмићивању
службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да
обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које не би требало да обавља, или се суздржава
од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета
поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорност предвиђене за кривично дјело давање
мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним
законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:
_____________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________

М.П.

Потпис и печат надлежног органа:
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НАЦРТ УГОВОРА
АНЕКС 4.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Закључен у Бањој Луци дана ________2019. године између:

1. "АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" АД Бањалука, Маховљанни бб,
Лакташи, кога заступа Милан Рачић, вд директор, уз супотпис Милана Драгића,
в.д. извршног директора, ЈИБ: 4400912460005, трансакцијски рачун: 55510000240689-66, отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, телефон: 051/535-210,
((у даљем тексту: Корисник услуга), с једне стране
и
2. „________________“
_________, улица _________________, ЈИБ:
____________, ПИБ: _____________, жиро рачун број _________________,
отворен код ____________________ Банке, кога заступа ______________,
директор (у даљем тексту: Давалац услуга), с друге стране

Члан 1.
Уговорене стране сагласно констатују:
Да је предмет Уговора пружање услуга мобилне телефоније -VPN групе за потребе
Корисника услуга, у складу са захтјевима Корисника услуга, Тендерском документацијом и Понудом Даваоца услуга,
-

-

-

Да је Давалац услуга благовремено доставио исправну понуду бр. _______ од
________ 2019. године, с условима за пружање услуга мобилне телефоније VPN групе, која чини саставни дио овог Уговора,
Да понуда Даваоца услуга у потпуности одговара спецификацијама из Тендерске
документације, која се налази у прилогу Уговора и чини саставни дио овог
Уговора,
Да је Корисник услуга, сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник БиХ“ бр. 39/14), спровео поступак јавне набавке бр. 01-____-1/19 за
услуге које су предмет овог Уговора, те да је понуда Даваоца услуга као понуђача
изабрана као најповољнија, Одлуком бр. _________ од ______________ 2019.
године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
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Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуга мобилне телефоније -VPN групе за потребе
Корисника услуга, у свему према захтјевима из Позива за доставу понуда и Обрасцу за
цијене понуде који су у прилогу и чине саставни дио овог Уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 3.
Давалац услуга се обавезује да, када је ријеч о услугама мобилне телефоније VPN групе
из члана 2. овог Уговора изврши предметну услугу од дана закључивања Уговора до
истека рока важења Уговора.
Члан 4.
Укупна вриједност Уговора износи _____________ КМ, (словима:________________)без
обрачунатог ПДВ-а, односно _________________ КМ (словима: _________________) с
обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорене цијене су фиксне и не могу се мијењати током читавог периода важења
Уговора.
(Образац с цијенама понуде - Анекс 2. биће преузет из понуде).
Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процијењене
вриједности јавне набавке.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује да плаћа накнаду за извршене услуге по овом Уговору,
уплатом на рачун Даваоца услуга у року од 15 дана од дана пријема исправне фактуре.
Давалац услуга доставља Кориснику услуга обрачун трошкова за сваки прикључак
(број), с приказаним бројем остварених минута разговора обрачунатим по уговореној
цијени.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуга.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 6.
Давалац услуга је дужан да услуге које су предмет овог Уговора пружа у складу с
условима из Позива за доставу понуда и прихваћене понуде.
На међусобне односе уговорне стране ће примјењивати важеће прописе надлежних
органа и институција којима је регулисана област телекомуникација.
Давалац услуга гарантује за пружене услуге до истека рока важења овог Уговора.
За обавезе из овог Уговора Давалац услуга сноси сву материјалну и другу одговорност
ако Корисник услуга претрпи штету.
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ВИША СИЛА
Члан 7.
Уколико послије закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим Уговором, рокови
извршења обавеза ће се продужити за вријеме трајања више силе.
Виша сила подразумијева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидјети,
који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити
спријечени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве,
земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавијестити другу
уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 2 (двије) године, рачунајући од дана обостраног
потписивања овог Уговора. Обавезе које доспијевају по овом основу биће укључене у
финансијске планове Корисника услуга и за наредну годину.
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна, али и једнострано у случају
када друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором
преузете обавезе.
Раскид Уговора врши се у писаној форми, уз отказни рок од 15 дана.
У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна прије раскида
Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору.
ПОВЈЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор и податке садржане у њему сматрају
повјерљивим.
Давалац услуга се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати податке до
којих је дошао, или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења услуге
по основу уговора, као и да ће те податке сматрати повјерљивим и чувати као пословну
тајну. Давалац услуге се обавезује да ће напријед наведене податке чувати као пословну
тајну и након истека овог уговора.
Објављивање података из претходног става овог члана може се вршити искључиво након
писаног одобрења Корисника услуга.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна.
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Све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Српске.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, у
супротном уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци.

Члан 11.
Овај Уговор је рађен је у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна
задржава по два (2) примјерка за своје потребе.

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА
ДИРЕКТОР

ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА
ВД ДИРЕКТОРА

_______________________

_________________________
Милан Рачић,дипл.инж
ВД ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
__________________________
Милан Драгић,дипл.еко

Својим потписом понуђач је сагласан с битним елементима наведеним у овом
Нацрту Уговора. Коначни текст Уговора ће се прецизирати у складу с понудом и
захтјевом.
Мјесто и датум:

Овјерен потпис овлашћеног лица
понуђача

(Потписан и овјерен, овај документ обавезно доставити уз понуду).
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