
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
ИЗНАЈМЉИВАЊА АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ 

„КОЧИЋЕВ ЗБОР“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
Број: ЈН/05-3.1596-3/19 
Датум: 25.07.2019. године    
 
У име Универзитета у Бањој Луци, позивамо вас да доставите понуду за пружање 
услуга изнајмљивања аудио и видео опреме за манифестацију „Кочићев збор“ 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 25.07.2019. године на интернет 
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: Maja Kaралић 
Телефон: 051/326-008 
Факс: 051/326-009 
е-маил: maja.karalic @unibl.org 

 

http://www.unibl.org/
mailto:sasa.vavan@unibl.org


2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке су услуге изнајмљивања аудио и видео опреме за 
манифестацију „Кочићев збор“ у организацији Академије умјетности Универзитета у 
Бањој Луци. 
 
Манифестација „Кочићев збор“ ће се одржати на двије локације, Бански двор, дана 
24.08.2019. године и Стричићи, дана 25.08.2019. године. 
 
Техничка спецификација предметне опреме дата је у Обрасцу за цијену понуде – 
Анекс 2. 
 
Ознака из ЈРЈН: 98390000-3 Остале услуге. 
 
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину, редни број набавке 48. 
 
3. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 8.000,00 КМ.  
 
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  
 
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума најниже цијене. 
Након извршене оцјене понуда уговорни орган ће донијети одлуку о избору 
најповољнијег понуђача и доставити је најповољнијем понуђачу. 
 
5. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
5.1. Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити сљедеће 
услове: 
 
а) Да су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. 
Закона; 
 
5.2. У сврху испуњења услова из тачке 5.1. понуђачи треба да доставе сљедеће 
доказе: 
 
а) Актуелни извод из судског регистра или изјаву/потврду надлежног органа из које 
се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове 
набавке. Актуелни извод из судског регистра мора бити оригинал или овјерена 
копија, с тим да датум издавања оригинала не може бити старији од шест мјесеци 
рачунајући од дана достављања понуде. 
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5.3. Садржај понуде: 
 
- AНЕКС 1: Попуњен Образац за понуду; 
- АНЕКС 2: Попуњен Образац за цијену понуде; 
- АНЕКС 3: Писмену изјаву понуђача из члана 52. Закона, овјерену од стране 
надлежног органа (орган управе или нотар); 
- Квалификациона документација из тачке 5.2. овог позива. 
 
Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 
 
6. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР 
 
Уговор се закључује за једнократну услугу која ће се извршити 24.08.2019. године и 
25.08.2019. године. 
Уговорни орган ће одредити термин за закључење уговора у складу са роковима 
прописаним Законом о јавним набавкама. 
 
7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 
Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу уговорног органа, на којој 
мора бити наведено: 
 
 Назив и адреса уговорног органа 
 Назив и адреса понуђача 
 Број набавке: 1596/19 
 Назив предмета набавке: Јавна набавка услуга изнајмљивања аудио и видео 

опреме за манифестацију „Кочићев збор“ у организацији Академије 
умјетности Универзитета у Бањој Луци.  

 Назнака: „НЕ ОТВАРАЈ“. 
 
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ 
 
Понуде се достављају на адресу Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, најкасније до 09.08.2019. 
године до 12:00 часова. 
 
Понуде које буду достављене након истека овог рока, неће се узети у разматрање и 
биће враћене понуђачу неотворене. 
 
9. ПРЕГОВОРИ 
 
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема 
понуда, уколико оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. 
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Преговори ће се проводити у складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који 
благовремено доставе понуде ће бити обавијештени 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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АНЕКС 1 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 
Број набавке: _______________ 
Број обавјештења на Порталу јавних набавки: _________________________ 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 
1А 
 
ПОНУЂАЧ:_____________________________________________________________ 
(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача уписују се исти подаци за све чланове 
групе понуђача као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива 
понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то 
представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у 
смислу поступка јавне набаве. 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 

Име и презиме:   

Адреса:  

Телефон:  

Факс:  

Е – mail:  
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 
представник групе понуђача.  
 
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и који је објављен на Порталу јавних 
набавки, број обавјештења о набавци ______________________________, дана 
____________________, достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:  
 
1. У складу са садржајем и захтјевима из позива за достављање понуда број:             
ЈН/05-3.1596-3/19, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих 
резерви или ограничења.  
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2. Овом понудом одговарамо захтјевима из позива за достављање понуда за јавну 
набавку услуга изнајмљивања аудио и видео опреме за манифестацију „Кочићев 
збор“ у организацији Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, у складу са 
условима утврђеним у позиву за достављање понуда, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења.  
 
3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
 
Назив и сједиште подуговарача: _____________________________________________ 
и/или дио уговора који се намјерава подуговарати: 
___________________________________. 
 
„Назив и сједиште подуговарача“ НИЈЕ ОБАВЕЗАН податак, док је „дио уговора 
који се намјерава подуговарати“ ОБАВЕЗАН податак који треба навести описно или 
у процентима. 
 
4. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) ____________________КМ. 

Попуст који дајемо на цијену понуде без ПДВ-а ____ % или  ______________ КМ. 
Цијена наше понуде са попустом (без ПДВ-а) ______________________КМ. 
ПДВ на укупну цијену понуде са попустом  ________________________КМ. 
Укупна цијена понуде са ПДВ-ом и попустом  ______________________КМ. 

 
У прилогу се налази и Образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из позива за достављање понуда. У случају разлика у цијенама из ове 
Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена без ПДВ-а из Обрасца за 
цијену понуде.  
 
5. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  
третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно): 
 
ОПЦИЈА 1: Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и 
најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба за извршење овог уговора је из 
БиХ, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, 
који су тражени позивом за достављање понуда су у саставу понуде; 

 
ОПЦИЈА 2: Предузеће које доставља ову понуду не може примијенити 
преференцијални фактор домаћег, те се на понуду не примјењују одредбе о 
преференцијалном третману домаћег. 

 
6. Ова понуда важи ___________________________________________ (број дана или 
мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок 
важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до 
[…../…../…..] (датум).  
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Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача: 
[__________________]  
 
Потпис овлашћеног лица: [_________________________]  
 
Мјесто и датум: [________________________________]  
 
Печат предузећа:  
  
Уз понуду је достављена сљедећа документација:  
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
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АНЕКС 2 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РОБЕ  

 
Назив понуђача: _________________________________________________________ 
 
Понуда бр.___________________________ 
 
Датум: ______________________________  
 

Р.Б. ОПИС РОБА 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА ПО 

СТАВЦИ 
БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНА 
ЦИЈЕНА ПО 

СТАВЦИ 
БЕЗ ПДВ-А 

ЛОКАЦИЈА: БАНСКИ ДВОР – 24.08.2019. године 
Аудио опрема: 

1 
Звучна кутија KV-2 
ESM12  

ком 2 
  

2 Мониторска звучна кутија 
AAP 18 sound 2v-8  ком 4   

3 
Појачало снаге 
LabGruppen FP-10,000  

ком 2 
  

4 
Аудио миксета Yamaha 
QL-5  

ком 1 
  

5 Микрофони бежични 
(пилот и ручни)  ком 6   

6 Кабловски микрофони 
Sennheiser  ком 4   

7 Сталци за микрофоне ком 6   
8 Сталци за звучне кутије  ком 6   

9 Notebook рачунар за 
емитовање аудио матрица ком 1   

10 Пратећа каблажа за увезивање комплетног система   
Расвјета: 

1 
Рефлектор LED fresnel 
200W  

ком 8 
  

2 
Рефлектор LED Blinder 
4X50W 

ком 4 
  

3 
Рефлектор LED PANEL 
200W  

ком 4 
  

4 Moving Head Sharpy  ком 6   

5 
Moving Head LED Wash 
108x3W  

ком 12 
  

6 Стативи за расвјету  ком 6   
7 Конзола за управљање ком 1   
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расвјетом Avolites Tiger 
touch-2 

8 
Каблажа за увезивање 
расвјете 

  
  

9 
Траверзе за постављање 
расвјете  

m 8 
  

Видео опрема: 

1 
LED екран димензија 
4,0m x 2.8m м2 11 

  

2 
Lenovo Thinkpad V530 
лаптоп за емитовање 
видео материјала 

ком 1 
  

3 Процесор за LED екран ком 1   

4 
BlackMagic HD студио 
камера 

ком 1 
  

5 

BlackMagic ME2 studio 
controller: 
• Pixel density 

4,88mm/pp, indoor 
• Pixel configuration 1R 

1PG 1PB < 1 red, 1 
pure green, 1 pure blue, 
Total 3 pcs 

• Unit module pixels 
144dots× 72dots, unit 
module size: 
500x1000x70mm 

• Display brightness 
≥1500cd/m2 

• Brightness adjustment 
256 grade automatic, 8 
grade manual 

• Refresh Frame 
Frequency 4800HZ (It 
offer the best no wave 
picture by the TV 
camerа) 

ком 1 

  

Сценографски елементи: 
1 Проширење бине 12x1m   

2 
Степенице постављене читавом ширином бине Банског 
двора (три степеника + ниво бине) 

  

3 
Комплетна бина Банског двора, проширење бине и 
степенице прекривене бијелом иверицом. 
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ЛОКАЦИЈА: СТРИЧИЋИ – 25.08.2019. године 
Аудио опрема: 

1 
Звучна кутија KV2 
VHD2.0 

ком 2 
  

2 
Звучна кутија KV2 
VHD4.18 

ком 4 
  

3 
Звучна кутија 18sound 
2v12  

ком 2 
  

4 
Мониторска звучна кутија 
AAP 18 sound 2v-8 

ком 4 
  

5 
Појачало снаге 
LabGruppen FP-10,000  

ком 2 
  

6 Аудио миксета Yamaha 
QL-5 ком 1   

7 
Микрофони бежични 
(пилот и ручни) 

ком 6 
  

8 
Кабловски микрофони 
Sennheiser 

ком 4 
  

9 Сталци за микрофоне ком 6   
10 Сталци за звучне кутије ком 6   

11 
Notebook  рачунар за 
емитовање аудио матрица ком 1 

  

12 Пратећа каблажа за увезивање комплетног система   
Расвјета: 

1 Moving head Wash Daylight  ком 2   
2 LED panel 200W 5600K ком 8   
3 LED par 64 180W 5600K   ком 8   
A УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  
Б ПОПУСТ  
В УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а  

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а: _____________ КМ 
 
Словима: _______________________________________________________________ 
            
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 и садржи све накнаде које уговорни орган 
треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове 
осим оних који су наведени у обрасцу. 
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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.               
                                                                                
                                                           ____________________________________ 

                                            Овјерен потпис овлашћене особе понуђача     
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АНЕКС 3 
ПИСМЕНА ИЗЈАВА ИЗ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Ја, доље потписани ________________________________________ (име и презиме), 
са личном картом број:__________________________________издатом од 
______________________________, у својству представника привредног субјекта 
________________________________________(навести функцију и назив привредног 
субјекта), ИД број:________________________________чије сједиште се налази у 
______________________(град/општина), адреса ______________________________ 
(улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке услуга изнајмљивања аудио и 
видео опреме за манифестацију „Кочићев збор“ у организацији Академије 
умјетности Универзитета у Бањој Луци, којег проводи уговорни орган Универзитет у 
Бањој Луци, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном 
материјалном и кривичном 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 службеном 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 при таквом подмићивању службеног или 
одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које 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 
предметног поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за казнена дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 

Изјаву дао:                                                       
_____________________________                                   

Мјесто и датум давања изјаве:                                            
_____________________________                

Потпис и печат надлежног органа:        
_____________________________             М.П.                                         
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