Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта
Улица: Душана Вишића бр. 28
Број: 404-95-3/2020
Дaтум: 13.11.2020. године
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
91/2019), наручилац Општинска управа општине Бајина Башта упућује следећи:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/,
позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са
Позивом за подношење понуда.
Предмет набавке:
Промовисање очинства и његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније климе
према очевима на радном месту и у друштву, кроз видео материјал и медијске садржаје.
Врста наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.
Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.
Процењена вредност:
416.667,00 динара без ПДВ-а.
Врста предмета:
Услуге.
Главна CPV ознака:
79342200 – Услуге промовисања.
Додатна ЦПВ ознака: /
Место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Територија општине Бајина Башта.
Критеријуми за доделу Уговора:
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе
наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора,
наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
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писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако
што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор.
Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
Подаци о варијантама:
Варијанте нису дозвољене.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа
општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 23.11.2020.
године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не
доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина
Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у
позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном
субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени,
допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се
припрема и подноси у складу са позивом. Пожељно је да привредни субјект не издваја из
целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења
место.
Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној -запечаћеној
коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 40/20 –
Промовисање очинства и његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније климе
према очевима на радном месту и у друштву, кроз видео материјал и медијске садржаје –
НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана
Вишића бр. 28. Коверта на предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а
на полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта. На полеђини коверте
привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.
Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском
језику.
Место, време и начин отварања понуда:
Поступак отварања понуда одржаће се 23.11.2020. године у 12:30 часова, у пословним
просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. С
обзиром да је у питању набавка на коју се закон не примењује, јавног отварања понуда
неће бити. Записник о отварању понуда привредни субјекти могу добити на њихову
иницијативу.
Рок за издавање Уговора:
Уговор, који ће бити образложен, Наручилац ће издати у оквирном року од 2 дана од дана
доношења одлуке о додели Уговора.
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Лице за контакт:
Урош Нешковић, ел. пошта: javnenabavkebb@gmail.com.
Напомена:
Употреба печата није обавезна.
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.;
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Промовисање очинства и његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније
климе према очевима на радном месту и у друштву,
Ffкроз видео материјал и медијске садржаје
Формирати тим састављен од стручних лица који ће обезбедити најбољи начин
промовисања очинства у нашој локалној заједници. На основу стручног мишљења направиће
основ за израду сценарија за форму кратког филма који се састоји из најмање 3 издвојене
целине, теме које се могу засебно посматрати. Након тога израдиће сценарио, режирати и
снимити филм на ову тему. Филм су у обавези приказати на регионалној телевизији.
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Позив за подношење понуда не садржи техничку документацију и планове.
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ОБРАЗАЦ 1. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2020. године;
Назив привредног субјекта:_____________________________________________________;
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________;
Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________;
Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________;
ПОНУДА ЗА:
Промовисање очинства и његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније климе
према очевима на радном месту и у друштву, кроз видео материјал и медијске садржаје
Понуда се састоји из следећег:
1. Табеларан приказ понуде.
Укупан износ без
Врста услуге
ПДВ-а
1
2
Промовисање очинства и
његовог значаја за лични
идентитет, стварањем
повољније климе према
очевима на радном месту и у
друштву, кроз видео
материјал и медијске
садржаје

Посебно исказан
ПДВ-20%
3

Укупан износ са
ПДВ-ом
2+3

Словима: ( __________________________________________________________________ )
2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда);
3. Начин плаћања је вирмански;
4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре
за извршене услуге;
5. Рок извршења услуге: до 31.12.2020. године.
Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 2. - ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђујем да Привредни субјект ___________________________________
(навести назив привредног субјекта), матични број: ________________, пиб:
_______________ у поступку набавке на коју се закон не примењује број 40/20 –
Промовисање очинства и његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније климе
према очевима на радном месту и у друштву, кроз видео материјал и медијске садржаје,
испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то:
1. У периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није
правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку набавке;
2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;
3. Да је измирио све своје доспеле обавезе пореза;
4. Да је измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање;
5. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;
6. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;
7. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права;
8. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке;
9. Да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца,
није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку
набавке и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе Уговора.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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ОБРАЗАЦ 3. - ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 138. Закона o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019),
привредни субјект ____________________________________________________________
(навести назив привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво привредни субјект и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да привредном субјекту надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је привредни субјект тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.

Место и датум:
________________________

Привредни субјект:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Промовисање очинства и његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније
климе према очевима на радном месту и у друштву, кроз видео материјал и медијске
садржаје
Закључен између:
1. Општинскe управe општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, матични број
07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Oпштинске управе општине Бајина
Башта (у даљем тексту Наручилац) и
2. ___________________________________ са седиштем у ________________________,
улица _______________________ бр. ________, матични број _____________________,
ПИБ ________________, рачун бр. ___________________ код _________________банке,
које заступа _______________________ (у даљем тексту Пружалац услуге).
- са подизвођачем _____________________________________________, са седиштем у
_________________, ул. ______________________ бр. ___, ПИБ: ___________________,
које заступа _______________________ директор.
- односно са чланом групе понуђача ___________________________________________, са
седиштем у ________________________________, ул. _________________________ бр.
_____, ПИБ: __________________, које заступа_______________________________,
директор.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
91/19), подзаконских аката и Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у
Општинској управи општине Бајина Башта 01 Број: 06-31/2020 од 26.10.2020. године,
спровео поступак набавке на који се Закон не примењује - Промовисање очинства и
његовог значаја за лични идентитет, стварањем повољније климе према очевима на
радном месту и у друштву, кроз видео материјал и медијске садржаје, под редним
бројем 40/20 и да је донео одлуку о додели уговора број ___________ од ___.___.2020.
године на основу које се уговор о набавци додељује пружаоцу улуге
__________________________________.
- да је Пружалац услуге доставио своју понуду бр. ___________ од ___.___.2020. године, а
која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ од ___.___.2020. године и која се
налази у прилогу уговора и саставна је део овог уговора;
- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара техничкој спецификацији услуге из
Позива за подношење понуда, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора.
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Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуге - Промовисање очинства и његовог значаја за
лични идентитет, стварањем повољније климе према очевима на радном месту и у
друштву, кроз видео материјал и медијске садржаје, коју пружа изабрани пружалац
услуге и ближе је одређена Позивом за подношење понуда и техничком спецификацијом
услуге Наручиоца и прихваћеном понудом Пружаоца услуге.
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора износи ___________________
динара без ПДВ-а.
Ценом су обухваћени и сви зависни трошкови које пружалац услуге има у вези са
пружањем услуге.
Јединичне цене дате у понуди Пружаоца услуге су фиксне и не могу се мењати
током целог периода трајања уговора.
Члан 3.
Наручилац услуге се обавезује да плаћање по рачуну изврши у року од 45
(четрдесетпет дана) на основу испостављене исправне фактуре.
Плаћање се врши вирмански на рачун Пружаоца услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца услуге, број _____________________
код банке ________________.
У случају да се достављен рачун не слаже са врстом извршене услуге, или има
неусклађености фактурисане цене са ценом из понуде или има других недостатака, одмах
или најкасније у року од 24 часа по пријему биће враћен Пружаоцу услуге на исправку, уз
писано образложење.
Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава
обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.
Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2021. буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2021.
години, у складу са чл. 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, бр. 21/14 и 18/19).
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Члан 4.
Наручилац ће именовати лице задужено за вршење неопходних радњи у
комуникацији са Пружаоцем услуге, као и за контролу квалитета и праћење уредног
извршавања уговорних обавеза, о чему ће писаним путем обавестити Пружаоца услуге.
Члан 5.
Наручилац и Пружалац услуге записнички ће констатовати да ли су услуге које су
предмет набавке извршене у складу са Уговором, техничком спецификацијом и
достављеном понудом. Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се на локацији
Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству овлашћеног
представника Пружаоца услуге.
Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се тако што овлашћени
представници Пружаоца услуге и Наручиоца потписују Записник, на којем су таксативно
специфициране извршене услуге.
Члан 6.
Уговор се закључује на одређено време и то до 31.12.2020. године.
Овај уговор престаје да важи истеком времена на који је уговор закључен или
утрошком средстава уговорене вредности предвиђене за предметну јавну набавку или
услед других околности који доведу до недостатка средстава, а уколико до тога дође пре
истека рока из става 1. овог члана, Наручилац о томе писаним путем обавештава Пружаоца
услуге.
Члан 7.
Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу лица из члана 4. и
пратећом документацијом, Пружалац услуге подноси Наручиоцу најкасније два дана пре
истека коначног рока за извршење услуге. Уговорени рок се не може продужити без
сагласности Наручиоца.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе
постигну писани споразум.
Члан 8.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна није предвиђено овим
уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и
подзаконских аката из области која је у вези са предметом овог уговора.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
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У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће најпре покушати да спор
реше мирним путем, а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, и то 2 (два) примерка за
Наручиоца и 2 (два) за Пружаоца услуге.
Наручилац:
М.П.

________________________
начелник Општинске
управе општине Бајина
Башта

Пружалац услуге:
М.П. ________________________
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