
Позив на достављање понуда 
 

Земља: Република Српска / Босна и Херцеговина 

Пројекат: Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања 
(ICIS) 

Број гранта: ТF011205 

Назив Уговора:  Набавка мјерних уређаја за инспекцијски надзор за Инспекторат Републике 
Српске 

Број Уговора: BA-ICIS-TF011205-RS-G-NCB-16-2.3.8 

 

1. Република Српска/Босна и Херцеговина је примила финансијска средства од стране Свјетске 
банке, а за реализацију Пројекта унапређења инвестиционог окружења и институционалног 
јачања и намјерава да дио средстава искористи за плаћање по Уговору за набавку мјерних 
уређаја за инспекцијски надзор за Инспекторат Републике Српске и то:  
 

ЛОТ 1    Уређаји за мјерење нејонизујућег зрачења 

ЛОТ 2 Уређај за хидролошка мјерења 

ЛОТ 3 Различити мјерни уређаји 

ЛОТ 4 GPS уређаји и дигитални фотоапарати  

 

Понуђачи имају могућност да поднесу понуду за један или више Лот-ова. Понуде ће се 
вредновати по лотовима, узимајући у обзир понуђене попусте, наведене у Писму понуде, у 
случају додјеле једног или више уговора. Уговори ће се додјелити понуђачу или понуђачима 
који понуде најнижу цијену за комбинацију лотова, под условом да понуђач(и) испуњавају 
захтјеве дефинисане Тендерском документацијом за одређене лотове или комбинацију 
лотова. 

 

2. Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске (Инспекторат), позива 
подобне понуђаче да доставе затворене понуде за испоруку мјерних уређаја за инспекцијски 
надзор за потребе Инспектората Републике Српске. 

3. Процедура надметања ће бити проведена путем националног надметања (NCB) као што је 
наведено у Водичу Свјетске банке: Procurement of Goods, Works and Non/Consulting services 
under IBRD loans and IDA Credits&Grants, издање Јануар 2011. године („Водич за набавке“), и 
отворена је за све понуђаче као што је то одређено у Водичу за набавке. Поред тога, молимо 
Вас да обратите пажњу на параграф 1.6 и 1.7 који унапред одређује политику Свјетске банке о 
сукобу интереса. 

4. Заинтересовани подобни понуђачи могу добити додатне информације у Јединици за 
имплементацију ICIS пројекта, као и прегледати понудбену документацију током радног 
времена (8.00-16.00 часова) на доље наведеној адреси. 



5. Комплетна понудбена документација, на једном од службених језика у Републици 
Српској/Босни и Херцеговини, може бити откупљена од стране заинтересованих понуђача 
након достављања писмене пријаве на доље наведену адресу и након уплате неповратног 
износа од КМ 50,00. Плаћање овог износа ће бити извршено безготовински на рачун број:  

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС-РПН Пројекат унапређења инвестиционог окружења и 
институционалног јачања 

554-004-00000377-64 

 

Са назнаком: тендер ICIS-16-2.3.8 

 

6. Понуде морају бити достављене на доље наведену адресу најкасније до  25.07. 2016. године, 
до 13:00 часова. Достављање понуда електронским путем неће бити дозвољено. Закашњеле 
понуде ће бити одбачене. Понуде ће бити јавно отворене у присуству овлаштених 
представника понуђача и било кога ко одлучи да присуствује отварању понуда а на доље 
наведеној адреси дана 25.07.2016. године, у 13:15 часова. 

7. Уз све понуде мора бити достављена Изјава о обезбјеђењу понуде. 
 

8. Адреса је: 
Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске (Инспекторат) 

Трг Републике Српске 8, 7. спрат, канцеларија бр, 7  

78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина 

Небојша Божић 

Телефон: +387 (0)51 334 631 

Факс: +387 (0)51 307 955 

e-mail: n.bozic@inspektorat.vladars.net 
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