
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА 
ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СНИМАЊА РЕКЛАМНИХ СПОТОВА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

Број:    ЈН/05-3.550-1/19 
Датум, 11.03.2019. године   
 
Позивамо Вас да доставите понуду за пружање услуга изнајмљивања опреме за потребе 
снимања рекламних спотова 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 11.03.2019. 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: Марина Вишковић 
Телефон: 051/326-004 
Факс: 051/326-009 
Е-mail: marina.viskovic@unibl.org  

 

 

http://www.unibl.org/
mailto:marina.viskovic@unibl.org


 
 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке су услуге изнајмљивања опреме за потребе снимања два  
рекламна спота „Генерацијама најбољи“ и „Имамо све“ за потребе Универзитета у 
Бањој Луци.  
 
Ознака из ЈРЈН: 98390000-3 Остале услуге. 
 
Предметне услуге обухватају изнајмљивање сљедеће опреме: 
 

- Камера: Arri Alexa или еквивалент, мини сет  
- Објективи: Leica или еквивалент, super speed сет  
- Мониторинг: Монитор Flanders или еквивалент, 250DM 24inch, Teradek wirelless 

сет или еквивалент 
- Расвјета: HMI 1,8kw, HMI 2,5kw, HMI 4kw 
- Kinoflo или еквивалент Gaffer Kit LED  
- Агрегат: Honda или еквивалент, 12kw, 
- Попратна опрема: Каблови. 

 
Понуђач доставља понуду на обрасцима који су прилог овог Позива. 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 дефинисаног 
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, које ће изабрани понуђач испоставити на адресу Универзитет у Бањој Луци, 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука. 
 
3. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је око 6.000,00 КМ.  
 
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  
 
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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5. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
Уговорни орган нема посебних захтјева у вези са испуњавањем квалификационих 
услова. 
      
6. ПЕРИОД И МЈЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 
Два снимајућа дана. Термин снимања ће се утврдити у договору са Уговорним органом. 
Снимање ће се обавити на двије локације Факултет политичких наука Универзитета у 
Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука и градски стадион у Бањој 
Луци. 
 
7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 
Понуде се предају на протокол Уговорног органа или путем поште, на адресу: 
Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 
78 000 Бања Лука, у затвореној коверти. 
 
На коверти понуде мора бити назначено: 
- назив и адреса Уговорног органа, 
- назив и адреса понуђача/групе понуђача на задњој страни коверте, 
- назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну набавку услуга 
изнајмљивања опреме за потребе снимања рекламних спотова Универзитета у Бањој 
Луци, број набавке 550/19“, 
- назнака „НЕ ОТВАРАЈ“. 

 
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у Уговорном органу, 
на адреси наведеној у ТД, до датума и времена наведеног у Позиву. Све понуде 
запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити 
враћене понуђачу.  
 
8. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 
Понуде се могу достављати до 25.03.2019. године. 
 
9. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 
Понуда треба да садржи сљедеће: 
 

а)  Попуњен образац за понуду (АНЕКС 1), 
б)  Попуњен образац за цијену понуде – услуге (АНЕКС 2), 
в) Писaна изјава понуђача из члана 52. Закона, овјерена од стране надлежног 
органа (орган управе или нотар) (АНЕКС 3). 
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10. 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. 
 
11. 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: 550/19 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНI 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 дана 
____________________ на веб страници уговорног органа Универзитет у Бањој Луци, 
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:  
 
1. У складу са садржајем и захтјевима из Позива број: ЈН/05-3.550-1/19, овом изјавом 
прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  
 
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из Позива за јавну набавку услуга 
изнајмљивања опреме за потребе снимања рекламних спотова Универзитета у Бањој 
Луци, у складу са условима утврђеним у Позиву, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења.  
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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 цијену понуде са попустом  ________________________КМ  
Укупна цијена са попустом и ПДВ-ом  __________________КМ  

 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из Позива. 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): 
 
ОПЦIЈА 1: Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и 
најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ, а доказ да наша 
понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, достављамо у саставу 
понуде. 

ОПЦIЈА 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).  
 
 
Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача: [__________________]  

Потпис овлашћеног лица: [_________________________]  

Мјесто и датум: [________________________________]  

Печат предузећа:  
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АНЕКС 2 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 
 
Назив понуђача: _______________________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

Р.Б. ОПИС 
ЈЕД. 

МЈЕРЕ 
КОЛ. 

ЈЕД. 
ЦИЈЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

УКУПНА 
ЦИЈЕНА ПО 
СТАВЦИ БЕЗ 
ПДВ-А (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Камера Arri Alexa или еквивалент, мини сет сет 1 

  2. Објективи Leica или еквивалент, super speed сет сет 1   

3. 
Монитор Flanders или еквивалент, 250DM 24inch  

ком 
 1   

Wirelless set Teradek или еквивалент ком 1   

4. 
 

Расвјета 
 
HMI 1,8kw  

ком 
2 

  

HMI 2,5kw  ком 1   

HMI 4kw  ком 2   
5. KINOFLO или еквивалент, Gaffer Kit LED  ком 2   

6. Агрегат Honda или еквивалент, 12kw  ком 1   

7. Каблови  м 500   
А УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а Ʃ1-7  

 Б ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 
 В УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а (А-Б) 
  

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: ____________________ КМ 
 
ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а: ____ % ИЛИ _________________КМ 
 
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 
 
ПIСМЕНА ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 
 
Ја, доле 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 опреме за потребе снимања 
рекламних спотова 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:                                             М.П.              Потпис и печат надлежног органа: 
_______________________                                         _______________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве:                                            
__________________________ 
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