
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА 
АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

Број: ЈН/05-3.2902-2/18 
Датум, 19.11.2018. године   
 
Позивамо вас да доставите понуду за пружање услуга изнајмљивања аудио и видео 
опреме за манифестације у организацији Академије умјетности Универзитета у Бањој 
Луци. 
 
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама  (“Службени гласник 
БиХ» бр. 66/16). 
 
Позив за достављање понуда је објављен дана 19.11.2018. године на веб страници 
уговорног органа Универзитет у Бањој Луци.    
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ  
 
 Подаци о Уговорном органу 
 

Уговорни орган: Универзитет у Бањој Луци  
Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
JIB: 4401017720006 
Телефон: 051/321-171 
Факс: 051/315-694 
Web адреса: www.unibl.org 

 
 Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са 

понуђачима: 
 

Контакт особа: Тања Бабић 
Телефон: 051/326-008 
Факс: 051/326-009 
е-маил: tanja.babic@unibl.org  

 

http://www.unibl.org/
mailto:info@ef.unibl.org


 
 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке су услуге изнајмљивања аудио и видео опреме за манифестације 
у организацији Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.  
 
Ознака из ЈРЈН: 98390000-3 Остале услуге. 
 
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2018. годину, редни број набавке 50. 
 
Услуге изнајмљивања аудио и видео опреме за манифестације у организацији 
Академије уметности Универзитета у Бањој Луци обухватају: 
 

Р.Б. ОПИС 
ЈЕД. 

МЈЕРЕ 
КОЛ. 

1. 

Изнајмљивање озвучења - FOH система 

 FOH систем сљедећик карактеристика: 

-Max SPL Long-term 100dB 
-Max SPL Peak 110dB 
-3dB Response 36Hz to 22kHz 
-10dB Response 31Hz to 30kHz 

- Систем мора да без изобличења покрије простор велике сале 
Банског двора и да је намијењен за мин 500 слушалаца. 

- Систем мора бити производ једног од реномираних европских или 
америчких произвођача и да посједује европски атест. 

- Све компоненте система морају бити потпуно функционалне. 

комплет 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Изнајмљивање мониторског система 

Подни монитор сљедећих карактеристика – 6 комада: 

- Max SPL Long-term 127dB 
- Max SPL Peak 130dB 
- Фреквентни одзив - 55Hz to 22kHz 
- Препоручена снага - 500W 
- Осјетљивост - 98dB 
- Адекватна појачала високе класе за програм наведених звучних 
кутија.- 3 комада 

комплет  
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Изнајмљивање аудио миксета 

Аудио миксете сљедећих карактеристика: 

- Дигиталне, мин 48 канала, gain компензација између FOH и 
мониторског миксера. 
- Миксете и stage box морају бити дигитално повезани (оптика или 
catSe каблом). Систем мора да посједује резервну везу са stage box-om 
која се аутоматски пребацује у случају проблема са главном везом. 

комплет  3 
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3. 

Изнајмљивање микрофона 

- Бежични микрофонски систем састављен од мин 12 пријемника, 4 
handheld микрофона и 8 headset микрофона. Систем мора да посједује 
антена сплитере, даљинске антене и software за скенирање слободних 
канала у простору. 

а) Тон асистент са богатим искуством и адекватним референцама – 
мин 20 успјешно одрађених концерата сличног или већег нивоа од 
тражених – 2 извршиоца. 

б) Тон мајстор са богатим искуством и адекватним референцама – 
мин 20 успјешно одрађених концерата сличног или већег нивоа од 
тражених – 1 извршилац. 
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4. 

Изнајмљивање расвјетне опреме: 

- Moving Head LED wash – min 300 W RGBW, zoom – 16 комада.  

- Moving head профилни  - CMY,  мин 1200W HMI или мин Philips 
17R метал халогена сијалица – 8 комада 

- Moving head beam  -  min Philips 5R метал халогена сијалица – 8 
комада   

- “Бијело” свјетло за освјетљавање предњег плана халогено    2000W 
или LED 300W – 6 комада. 

- „Бијело“ свјетло – ЛЕД панел са промјеном температуре свјетла и 
клапнама, минималне снаге 200W и дифузним филтером - 8 комада. 

- Конзола за управљање расвјетном опремом (MA lighting, Avolites, 
или друга сличних карактеристика) – 1 комад. 

- Мајстор свјетла са богатим искуством и адекватним референцама – 
мин 20 успјешно одрађених концерата сличног или већег нивоа од 
тражених – 1 извршилац. 
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5. 

Изнајмљивање ЛЕД дисплеја 

ЛЕД дисплеј сљедећих карактеристика: 
- Pixel pitch – 4.8мм или мањи 
- Димензија панела 576x576мм 
- Refresh rate мин 4800Hz 
- Површина дисплеја – мин 15м2  
- Подни носачи дисплеја без видљивих потпорних стубова, ногу или 
конзола 
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6. 

Изнајмљивање процесор сигнала ЛЕД дисплеја 

Процесор сигнала ЛЕД дисплеја сљедећих карактеристика: 

- Интегрисан switcher са сљедећим улазима: VGA, COMPOSITE, 
HDMI, SDI, DVI, DP. 

комплет 3 
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7. 

Изнајмљивање лаптоп или десктоп компјутера 

Лаптоп или десктоп компјутер сљедећих карактеристика: 
- Мин I 7, мин 8Gb RAM, минSSD 126GB + 500GB HDD, 2Gb RAM на 
графичкој картици. 
- Кабал за повезивање система, конвертори сигнала (ако су потребни). 

 
 
комплет 
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8. 

Проширење бине Банског двора 

- Димензија бине 15x2м 
- Комплетну бину Банског двора укључујући и проширење бине је 
неопходно прекрити линолеумом бијеле или неке друге свјетлије 
боје. 
- Бина мора да посједује атест. 

комплет 2 

 
Понуђач доставља понуду на свом меморандуму. Понуда се доставља на начин да 
садржи све битне елементе из које се може видјети цијена за сваку појединачну услугу. 
У понуђену цијену треба укључити: трошкове изнајмљивања опреме, трошкове превоза 
изнајмљене опреме, трошкове монтаже и демонтаже изнајмљене опреме и припадајуће 
порезе. 
 
У исказивању укупне цијене понуде понуђач обавезно наводи цијену понуде без                 
ПДВ-а, понуђени попуст, цијeну понуде са укљученим попустом без ПДВ-а, ПДВ на 
цијену понуде са попустом и на крају укупну цијену са попустом и ПДВ-ом. Уколико 
понуђач не искаже попуст на прописан начин, сматраће се да није ни понудио попуст.  
 
Уговорни орган неће доносити Одлуку о избору најповољнијег понуђача. Избор 
понуђача који ће извршити предметне услуге, вршиће се на основу дефинисаних 
критеријума. 

Након прихватања понуде са понуђачем ће се закључити Уговор.  
  
Плаћање услуга ће се извршити у року до 30 (тридесет) дана  по пријему испостављене 
фактуре и доказа да су предметне услуге извршене, које ће изабрани понуђач 
испоставити на адресу Академија умјетности, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања 
Лука. 
 
3. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је око 18.000,00 КМ.  
 
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  
 
Избор извршиоца за предметне услуге ће се вршити на основу сљедећих критеријума: 

- расположивост одговарајуће опреме у складу са траженим услугама,  
- обезбјеђеност квалификованог стручног особља у припреми и током реализације 

манифестације у складу са траженим услугама, 
- обезбијеђеност превозног средства потребног за превоз опреме до мјеста 

одржавања манифестације, 
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- постављање и монтажа изнајмљене опреме, 
- демонтажа опреме након одржане манифестације, 
- одвоз изнајмљене опреме. 

 
5. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
Уговорни орган нема посебних захтјева у вези са испуњавањем квалификационих 
услова. 
      
6. ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 
Понуде се могу достављати до 04.12.2018. године до 14:00 часова. Уговорни орган ће у 
благовременом року обавијестити извршиоца о датуму извршења услуга. 
 
7. МЈЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  
 
Мјесто извршења услуга је на територији града Бања Лука.  
 
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 
Понуде се достављају на један од сљедећих начина: 

- Поштом или директно на адресу: Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе 
Петра Бојовића 1А, Бања Лука 

- Електронском поштом, на адресу: tanja.babic@unibl.org    
- Факсом на број телефона 051/326-009 

 
9. ПРЕГОВОРИ 
 
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема 
понуда, уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. 
Преговори ће се проводити у складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који 
благовремено доставе понуде ће бити обавјештени о датуму и термину вођења 
преговора. Ако се уговорни орган одлучи на провођење преговора именоваће Комисију 
за набавку. 
 
10. ПРАВНА ЗАШТИТА 
 
Понуђачи могу изјавити жалбу на овај поступак набавке у року од 10 (десет) дана од 
дана објаве еx анте обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана 
од дана објаве обавјештења о додјели уговора, ако еx анте обавјештења о  
транспарентности није објављено. 
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