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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за борбу против корупције
Адреса: Царице Милице 1, Београд
Интернет страница: www.acas.rs
ПИБ: 106106566
М.Б: 17750768
Шифра делатности: 8411, делатност државних органа
Текући рачун: 840-1620-21
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко трезора НБС у
оквиру Министарства финансија Републике Србије.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредностиуслуга број ЈНМВ 404-02-135/18-03 - Остале медијске услуге.
4. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност услуга износи нето 2.984.167,00 динара.
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне
документације.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за
састављање понуде. Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну
документацију и обрасце попуне, овере печатом и потпишу према приложеним
упутствима.
4. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
5. Контакт
Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у
писменом облику тражити од наручиоца најкасније до 5 (пет) дана пре истека рока
за достављање понуда.
Лице за контакт: Милан Пребирачевић
И-мејл адреса: milan.prebiracevic@acas.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности услуга број ЈНМВ 404-02-135/18-03 су
услуге везане за упознавање јавности са механизмима локалних антикорупцијских
планова и покрајинског антикорупцијског плана, шифра из ОРН - 79416000 Услуге из области односа са јавношћу.
УВОД
У Републици Србији постоји развијена свест и политичка воља да се постигне
значајан напредак у борби против корупције уз поштовање, демократских
вредности, владавине права и заштите основних људских права и слобода. На
овим темељима донeта је Национална стратегија за борбу против корупције у
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (у даљем тексту Стратегија).
Један од циљева Националне стратегије је и усвајање покрајинских и локалних
акционих планова за борбу против корупције чије спровођење надзиру стална
радна тела покрајинских односно локалних скупштина.
Локални и покрајински антикорупцијски планови су превентивни
антикорупцијски механизми и механизми за увођење начела доброг управљања и
добре управе у рад органа и служби јединица локалне самоуправе и покрајине и
других органа јавне власти који на локалном и покрајинском нивоу задовољавају
потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице. Сврха ових
докумената, односно њиховог усвајања, ефикасне примене, конзистентног
праћења и мерења ефеката јесте да јединице локалне самоуправе и територијалне
аутономије учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у
оквиру у ком локална самоуправа, односно територијална аутономија остварује
своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције.
У складу са Акционим планом за Поглавље 23, а у циљу помоћи јединицама
локалне самоуправе и територијалне аутономије да усвоје адекватне локалне и
покрајинске антикорупцијске планове, Агенција за борбу против корупције је
израдила Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП)
као и Модел
покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)
Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе,
и Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП) треба промовисати и
популаризовати како би се о њима информисало што више грађана, као и у циљу
што успешније имплементације.
Интернет адреса Модела планова:
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf,
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/05/Model-PAP-Drugi-nacrt-30042017.pdf
ЦИЉ И ЦИЉНА ГРУПА
Циљ спровођења ове кампање је подизање свести грађана Републике Србије о
важности постојања локалних и покрајинских антикорупцијских планова. Такође,
циљ је да све локалне самоуправе донесу локалне антикорупцијске планове и
формирају тела за праћење њиховог спровођења у складу с Моделом Агенције.
Популација (циљна група) којој порука треба да буде пренета у овој кампањи су
сви пунолетни грађани Републике Србије.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ПРОЈЕКАТ
Кампања за подизање свести јавности о усвајању локалних и покрајинских
антикорупцијских планова/механизама.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Пројекат Кампање за информисање грађана о механизмима локалног и
покрајинског антикорупцијског плана треба да садржи следеће елементе:
1.
Идејно решење за кампању;
2.
Израду видео спота;
3.
Израду радијског спота и пуштање спота на локалним и регионалним радио
станицама;
4.
Приказивање кампање на интернету;
5.
Организацију конференције за новинаре;
6.
Организацију гостовања представника Наручиоца у локалним медијима;
7.
Извештај о реализованој кампањи.
ДЕТАЉНИ ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КАМПАЊЕ
1.

Идејно решење за кампању

Идејно креативно решење за кампању обухвата израду назива, слогана и основног
дизајна који се користи на свим материјалима током кампање. Ово решење треба
да промовишe локалне и покрајинске антикорупцијске планове и тела за праћење
њиховог спровођења, да на одговарајући начин порука буде пренета циљној групи.
Понуђач треба да има у виду да идејна решења треба да заинтересују грађане за
садржај кампање. Ова решења треба да подстакну подизање свести грађана о
обавези усвајања антикорупцијских планова. Потребно је да назив и слоган буду
формулисани тако да имају потпуно разумевање циљне групе и да буду усклађени
са њиховим животним ставовима. Дизајн кампање се односи на визуелна решења
која ће бити приказивана у кампањи (интернет банери). Понуђач ће доставити
Наручиоцу по три предлога за назив и слоган кампање, као и за дизајн. Наручилац
врши одабир решења, задржава право да Понуђачу остави на дораду дате
предлоге. Наручилац даје сагласност Понуђачу за назив, слоган и дизајн.
2.

Израда видео спота

Понуђач ће на основу анализе модела локалних и покрајинских акционих планова,
на основу карактеристика циљне групе и у складу са одабраним називом и
слоганом кампање израдити видео спот у трајању од 30 секунди. За спот, Понуђач
ће дати предлог најмање три сценарија који ће дати најбољи ефекат у области
промоције локалних и покрајинских антикорупцијских планова. Коначну верзију
сценарија, посебно пратећи текст, одобрава Наручилац (Агенција за борбу против
корупције). На основу одобреног сценарија, Понуђач ће израдити видео спот.
Видео спот треба да буде у формату за емитовање на интернет каналима и на
телевизијама у трајању од 30 секунди. Елементи за израду видео спота:
•
•
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Израда сценарија у сарадњи са представницима Наручиоца;
Израда storyboard-a за играни спот;

•
Ангажовање потребне опреме, техничког особља и глумаца/статиста за
видео спот;
•
Снимање у Full HD технологији;
•
Ангажовање професионалног спикера за voice over (понудити наручиоцу да
изабере глас од бар 3 (три) понуђена);
•
Тонско снимање и тонска обрада видео спота;
•
Постпродукција слике (видео монтажа, колор корекција, финални микс
тона);
•
Израда идејних решења/фотографија са снимања спота за потребе интернет
оглашавања (минимум 5 (пет) предлога).
Напомена: сваки од предложених сценарија треба да представља оригинално ауторско дело;
аудио и визуелни садржаји спотова морају бити у складу са Законом о Агенцији за борбу против
корупције, Законом о оглашавању и Законом о јавном информисању Републике Србије. Локација и
време снимања спота дефинишу се у сарадњи и уз одобрење Наручиоца. Коначну верзију
сценарија, посебно пратећи текст, одобрава Наручилац.

3.
Израда радијског спота и емитовање спота на локалним и регионалним
радио станицама
Понуђач ће на основу анализе модела локалних и покрајинских акционих планова,
на основу карактеристика циљне групе и у складу са одабраним називом и
слоганом кампање израдити радио спот у трајању од 15 до 30 секунди. Радио спот
треба да буде у складу са видео спотом. Понуђач ће дати предлог сценарија, а
коначну верзију, посебно пратећи текст, одобрава Наручилац. На основу
одобреног сценарија, Понуђач ће израдити радио спот. Радио спот треба да буде у
формату за емитовање на локалним и регионалним радио станицама.
За потребе емитовања радио спота на локалним и регионалним радио станицама
потребно је да Понуђач предложи медија план. Понуђач предлаже медија план, са
терминима емитовања и називима станица, а Наручилац одобрава. Након
одобрења медија плана за емитовање радио спота од стране Наручиоца, Понуђач
може започети емитовање. Буџет за промоцију на локалним и регионалним радио
станицама не може бити мањи од 5% од вредности понуде. Планирано је да
емитовање на локалним и регионалним радио станицама буде у периоду од 30
дана.
Елементи за израду радио спота:
•
Израда сценарија у сарадњи са представницима Агенције за борбу против
корупције;
•
Ангажовање професионалне ауторске екипе;
•
Ангажовање потребне опреме и глумаца за радио спот;
•
Тонско снимање и тонска обрада спота;
•
Припрема музичке подлоге за спот;
•
Монтажа радио спота.
Напомена: сваки од предложених сценарија треба да представља оригинално ауторско дело;
аудио и визуелни садржаји спотова морају бити у складу са Законом Агенцији за борбу против
корупције, Законом о оглашавању и Законом о јавном информисању Републике Србије.

4.

Приказивање кампање на интернету

Понуђач ће у складу са одабраним називом и слоганом кампање израдити видео
спот у трајању од 30 секунди за емитовање на интернету. Такође, у складу са
одабраним визуалом кампање, за потребе оглашавања на интернету, Понуђач ће
припремити предлоге банера који ће се оглашавати. Понуђач даје предлог дизајна
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банера, а Наручилац одобрава. Понуђач ће банере за које се Наручилац определи
прилагодити величинама огласних простора.
Понуђач је у обавези да достави предлог медија плана оглашавања на интернету.
У оквиру медија плана, Понуђач ће обухватити најпопуларније интернет портале у
Србији, апликације, мреже као и друге интернет канале комуникације. Буџет за
промоцију на интернету не може бити мањи од 30% од вредности понуде.
Промоцију је потребно усмерити ка циљној групи ка којој је усмерена кампања.
Понуђач је потребно да достави извештај о целокупном периоду вођења кампање
на интернет порталима, апликацијама, мрежама, о броју корисника, о броју
прегледа, броју дана оглашавања. Планирано је да кампања на интернету буде
приказивана у периоду од 30 дана.
5.

Организација конференције за новинаре

Понуђач је у обавези да организује конференцију за новинаре. Понуђач обезбеђује
специјализован простор за конференцију. Трајање коришћења простора је два
сата, Понуђач даје предлог три простора у Београду а Наручилац врши избор.
Понуђач позива медије на конференцију. Медији који се позивају су писани
медији, радио и ТВ медији, интернет медији. Понуђач даје предлог позива за
медије и саопштења за јавност а Наручилац одобрава. Организација простора за
конференцију и техничка подршка су обавеза Понуђача, у координацији са
Наручиоцем. За потребе реализације конференције, потребно је обезбедити
модератора који ће водити конференцију, најављивати говорнике и др. Припрему
текста за модератора врши Понуђач а Наручилац одобрава. Избор модератора
врши Наручилац, једног од три предложена модератора од стране Понуђача.
Поред саме конференције, Понуђач је у обавези да обезбеди по 30 комада
репрезентативног материјала, роковник, хемијску оловку и кесу. Понуђач даје
предлог дизајна а Наручилац одобрава. Материјали су визуелно у складу са
кампањом. Понуђач обезбеђује послужење за присутне на конференцији.
Понуђач је у обавези да изради један „roll up“ за потребе брендирања простора
приликом давања изјава на конференцији. „Roll up” је димензија 120 x 200 cm,
предлог дизајна у складу са кампањом даје Понуђач, а Наручилац одобрава. За
потребу реализације конференције, Понуђач обезбеђује ангажовање техничког
особља за потребе (за рачунарску опрему, пројектор, пуштање видео спота,
пуштање радио спота, тон и др). Такође, Понуђач обезбеђује фотографисање,
аудио и видео запис током конференције. Наручиоцу се након конференције
предају две копије на ДВД носачу записа, са свим фотографијама, аудио и видео
записом, подацима о присутним медијима на конференцији.
6.

Гостовања представника Наручиоца у локалним медијима

У оквиру кампање предвиђено је да Наручилац реализује гостовања на локалним
и регионалним телевизијама у периоду трајања кампање. Уговарање гостовања
врши Наручилац, који делегира и говорнике за заказане термине гостовања.
Реализоваће се до 10 (десет) гостовања на локалним и регионалним телевизијама
на територији Републике Србије. Обавеза Понуђача јесте да обезбеди логистичку
подршку у реализацији гостовања, та подршка ће се огледати у организовању
превоза за представника Наручиоца од Београда до заказаног места гостовања и
назад. Оквирно, километража за коју Понуђач треба да обезбеди логистичку
подршку је до 3.500 км. Наручилац је у обавези да обезбеди распоред гостовања
Понуђачу, најкасније три дана пре гостовања.
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7.

Извештај о реализованој кампањи

Понуђач доставља извештај о реализованим активностима, најкасније десет дана
од дана завршетка кампање. Извештај се доставља у електронској форми, на ЦД-у
у три примерка, и треба да садржи:
а) Сва предложена решења, као и усвојена решења;
б) Видео спот, све предлоге сценарија, као и усвојен предлог сценарија. Спот у
Full HD технологији;
в) Приказивање кампање на интернету порталима, све статистике;
г) Радио спот, све предлоге сценарија, као и усвојен предлог сценарија. Радио спот
у формату за емитовање на локалним и регионалним радио станицама;
д) Конференција за новинаре, комплетан извештај са фото и видео материјалима,
подаци о присуству новинара;
ђ) Гостовања представника Наручиоца у локалним медијима, број гостовања са
датумима и терминима.
Напомена: Рок реализације Пројекта је 80 дана од дана закључивања уговора. У првој фази је
потребно израдити видео и радио спот као и дефинисати визуале и слоган. У другој фази се улази у
реализацију кампање, почетна конференција за медије као и приказивање кампање по усвојеним
медија плановима за интернет кампању и локалне и регионалне радио станице. Трајање друге фазе
је 30 дана, у оквиру којих је потребно реализовати гостовања представника Наручиоца на
локалним и регионалним телевизијама.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ЗА ЈНМВ број 404-02-135/18-03
1. Обавезни услови
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности - услуга број 404-02135/18-03 - набавка услуге Остале медијске услуге за потребе Агенције за борбу
против корупције, има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. став 1. тачка 1) Закона);
Доказ за правна лица:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре
односно извод из регистра надлежног Привредног суда

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
односно извод из одговарајућег регистра

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2) Закона);

Доказ за правна лица:

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранга страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, одноно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дела примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих

Доказ за предузетнике Извод из казнене евиденције, одноно уверење надлежне
и физичка лица:
полицијске управе МУП-а којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
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средине, кривично дела примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника)
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона);

Доказ за правна лица, Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике, физичка измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
лица:
надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача
да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. Закона).
Доказ за правна лица, Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
предузетнике, физичка понуђача која је саставни део конкурсне документације
лица:
Уколико понуду подноси група понуђача, односно понуђач са подизвођачем,
Изјава из поглавља VIII, мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача, односно подизвођача и оверена печатом.
2. Додатни услови
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1) Финансијски капацитет (за правна лица, за предузетнике и за физичка лица)
• Укупно остварен приход за 2016. и 2017. годину - минимално 5.800.000,00
динара по години;

Доказ за правна лица:
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Биланс успеха за 2016. и 2017. годину на прописаном
обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији
редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. и
2017. годину од Агенције за привредне регистре (АОП
1001)

Доказ за предузетнике: Потврда о промету код пословне банке за 2016. и 2017.
годину
Доказ за физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2016. и 2017.
годину

2) Пословни капацитет
Под пословним капацитетом подразумева се да понуђач има најмање две
референцe за послове медијске кампање, која подразумева израду видео спотова.
Референце морају бити уговори реализовани у последњњих пет године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ за правна лица, Копија уговора о пословима медијске кампање, која
предузетнике и физичка подразумева израду видео спотова
лица:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Испуњеност обавезних и додатних услова, у складу са чл. 77. став 4. Закона,
понуђач може доказати достављањем Изјаве (Обрасци изјаве понуђача, дати су у
поглављу VIII).
Изјаве о испуњености услова морају бити потписане од стране овлашћеног лица
понуђача и оверене печатом. Уколико изјаве потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава о испуњености обавезних услове
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VIII),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражити од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама,
уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој
су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци (докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави
тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ
за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју
писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим
надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на
српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране
судског тумача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на српском
језику.
Уколико је неки од доказа сачињен на страном језику, потребно је, уз фотокопију
предметног доказа, приложити оригинал или копију овереног превода судског
тумача или превода овереног у амбасади земље у којој се као службени језик
користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.
Понуда која не буде сачињена на српском језику као и понуда уз коју се, на име
тражених доказа, достави документација сачињена на страном језику уз коју није
приложен оригинал или копија овереног превода, подобна је да буде одбијена као
неприхватљива због битног недостатка из члана 106. став 1, тачка 5. (недостатак
због кога није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама).
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Агенција за борбу против корупције, Царице Милице
1, 11000 Београд.
На коверти обавезно назначити следеће: „Понуда за јавну набавку - Остале
медијске услуге, за потребе Агенције ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03 - НЕ
ОТВАРАТИ.”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Агенције за
борбу против корупције до 25.09.2018. године, до 12:00 часова.
Агенција за борбу против корупције ће, по пријему одређене понуде, на коверти,
односно кутији, у којој се понуда налази, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно понуђачу ће се дати потврда о пријему понуде. У потврди
о пријему навешће се датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Агенција за борбу против корупције није примила у року одређеном
за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде;
- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим
да образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну
садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда
ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 25.09.2018. године у 12:15 часова на адреси: Агенција за борбу против
корупције, Царице Милице 1, Београд.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, Комисији
за јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Агенција за борбу
против корупције, Царице Милице 1, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - Остале медијске услуге, за потребе
Агенције ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - Остале медијске услуге, за потребе
Агенције ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - Остале медијске услуге, за потребе
Агенције ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Остале медијске услуге, за
потребе Агенције ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VIII).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4.
тачке 1) до 6) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
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-

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације,у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VIII).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1.

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће Понуђачу уплатити аванс од 50% уговорене цене са ПДВ-ом у року
од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора.
Остатак од 50% уговорене цене са ПДВ-ом Наручилац ће платити Понуђачу у
року од 10 (десет) дана од дана завршетка уговореног посла, на основу потписаног
Коначног записника о добро извршеном послу који ће потписати овлашћени
представници Наручиоца и Понуђача.
9.2.

Захтеви у погледу квалитета извршења услуге

Наручилац и понуђач ће за свако појединачно извршење услуге (из Пројектног
задатка) записнички констатовати да ли су услуге које су предмет јавне набавке
извршене у складу са Уговором.
Након извршења свих услуга из пројектног задатка Наручилац и Понуђач ће
сачинити Коначни записник о добро извршеном послу, који ће потписати
овлашћени представници Наручиоца и Понуђача.
9.3.

Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок реализације Пројекта је 80 дана од дана закључења уговора. У првој фази је
потребно израдити видео и радио спот као и дефинисати визуале и слоган. У
другој фази се улази у реализацију кампање, почетна конференција за медије као и
приказивање кампање по усвојеним медија плановима за интернет кампању и
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локалне и регионалне радио станице. Трајање друге фазе је 30 дана, у оквиру којих
је потребно реализовати гостовања представника Наручиоца на локалним и
регионалним телевизијама.
9.4.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 и не дужи од 60 дана од дана
отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу
на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке
у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да приликом закључења уговора
преда Наручиоцу:
– меницу за повраћај авансног плаћања у висини аванса са ПДВ-ом и са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење услуге;
– меницу за добро извршење посла у износу од 10% са ПДВ-ом од вредности
уговора, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење
услуге.
Уз менице се доставља и одговарајуће менично овлашћење и картон депонованих
потписа.
Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне бавнке Србије, а
као доказ Понуђач уз меницу доставља потврду о регистрацији менице оверене од
стране пословне банке Понуђача.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач не извршава све
своје обавезе у роковима и начин како је предвиђено спецификацијом, односно
уговором.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: Агенција за борбу против
корупције,
Царице
Милице
1,
Београд
или
на
имејл
адресу:
milan.prebiracevic@acas.rs, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03.”
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ ИМА НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Понуђач за кога Наручилац поседује доказ из члана 82. Закона, уколико буде
изабран као најповољнији, дужан је да у тренутку закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена”.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
За потребе рангирања поднетих понуда, вршиће се упоређивање понуђених цена
исказаних у обрасцу понуде без обрачунатог пореза на додату вредност, односно
пореза на доходак грађана.
У случају исте понуђене цене, као најповољнија понуда биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
18. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац изјаве из поглавља VIII).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на и-мејл:
office@acas.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Агенција
за борбу против корупције, Царице Милице 1, Београд.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до
застоја рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 60.000,00 динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права,
које је објављено на интернет страници Републичке комисије, као доказ о уплати
таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
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1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
Закона која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(потврда мора да садржи податак да је налог за уплату, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога);
(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: Захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или друга ознака јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца
захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 -167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 5 (пет) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
услуга - Остале медијске услуге ЈНМВ број 404-02-135/18-03, за потребе Агенције.
Понуда обухвата извршење свих предметних услуга у складу са Пројектним задатком
из конкурсне документације за предметну јавну набавку.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди
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5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ:
Остале медијске услуге, ЈНМВ број 404-02-135/18-03
ЗАХТЕВ

нето
цена

доприно
си за
физичко
лице

укупна
цена
(2+3)

ПДВ/пор
ез на
доходак

бруто
цена
(4+5)

1

2

3

4

5

6

-Идејно решење за кампању;
-Израду видео спота;
-Израду радијског спота и пуштање спота на локалним и
регионалним радио станицама;
-Приказивање кампање на интернету;
-Организацију конференције за новинаре;
-Организацију гостовања представника Наручиоца у локалним
медијима;
-Извештај о реализованој кампањи

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колону 2. уписати укупну нето цену услуга;
2) у колону 3. уписати износ доприноса на ауторско дело у динарима. Коефицијент
обрачуна доприноса на ауторско дело је: за незапослено лице 0,3812, за запослено
лице 0,2464 (коефицијент се примењује на нето накнаду физичког лица);
3) у колону 4 уписати износ који је збир износа из колоне 2 и 3 (упоредиве цене за
правна и физичка лица);
4) у колону 5. уписати износ ПДВ-а или пореза на ауторско дело у динарима.
Стопа ПДВ: 20%; коефицијент за обрачун пореза на ауторско дело је: за
незапослено лица 0,2101, а за запослено лица 0,1895 коефицијент се примењује на
нето накнаду физичког лица;
5) у колону 6. уписати укупан бруто износ у динарима, који је збир износа из колоне 4
и 5.
•

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно

Место: _____________
Датум: _____________
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М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА
Закључују:
Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице Милице 1 ПИБ: 106106566,
МБ:17750768, коју заступа директор Драган Сикимић (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ)
и______________________________________________________________________
_ са седиштем у _________________, улица _________________________бр.
______ рачун ________________________ код ____________________________
банке, ПИБ: ________________, МБ: ________________ које заступа директор
____________________________________(у даљем тексту ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ)
УГОВOРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- Да је НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ у поступку јавне набавке мале вредности - услуга
број ЈНМВ 404-02-135/18-03 извршио прикупљање понуда за набавку - Остале
медијске услуге за потребе Агенције за борбу против корупције, Београд, Царице
Милице 1.
- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА у својству ПОНУЂАЧА доставио понуду број
__________________ од __________. године, (понуђач уписује свој заводни број и
датум), која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од
_____________ (понуђач не попуњава овај податак),(у даљем тексту: ПОНУДУ),
која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у
прилогу и саставни је део овог уговора.
да се овај уговор закључује под условима предвиђеним конкурсном
документацијом а у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и
рокова плаћања.
- Да је НАРУЧИЛАЦ доделио уговор о јавној набавци ДАВАОЦУ УСЛУГА
Одлуком број ________________од __________. године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза Уговорних
страна у вези са пружањем медијских услуга за потребе Агенције, у складу са
пројектом кампање за информисање грађана о механизмима локалног и
покрајинског антикорупцијског плана треба да садржи следеће елементе:
1.
Идејно решење за кампању;
2.
Израду видео спота;
3.
Израду радијског спота и пуштање спота на локалним и регионалним радио
станицама;
4.
Приказивање кампање на интернету;
5.
Организацију конференције за новинаре;
6.
Организацију гостовања представника Наручиоца у локалним медијима;
7.
Извештај о реализованој кампањи.
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ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛА
Члан 2.
Укупна уговорена цена је фиксна, исказује се у динарима и износи
укупно:___________динара (без ПДВ-а), односно ___________динара (са ПДВом).
ПДВ износи __________динара.
Цена из става 1. овог члана обухвата послове предвиђене у члану 1. овог
уговора.
Члан 3.
Наручилац услуге ће Даваоцу услуге уплатити аванс од 50% уговорене
цене у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора.
Остатак од 50% уговорене цене Наручилац услуге ће платити Даваоцу
услуга у року од 10 (десет) дана од дана завршетка уговореног посла, на основу
потписаног Коначног записника о добро извршеном послу који ће потписати
овлашћени представници Наручиоца услуге и Даваоца услуге.
Рок за извршење послова из члана 1. овог уговора је 80 дана од дана
закључивања Уговора.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:
1.

2.
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за повраћај аванса
– Попуњену сопствену меницу за поврћај авансног плаћања у висини од
50% од укупно уговрене цене са ПДВ-ом, потписану и оверену
потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у
складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”,
број 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС”, број 43/2004, 62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број
56/2011);
– Менично овлашћење да се меницa у висини од 50% од укупно
уговорене цене, са ПДВ-ом, без сагласности Даваоца услуге може
поднети на наплату у року од 30 дана од уговореног рока за извршење
услуге;
– Потврду о регистрцији менице;
– Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са
датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора;
– Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.;
– У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази;
за добро извршење посла

– Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10%
са ПДВ-ом од укупно уговорене цене, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а
Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, број 3/2002 и 5/2003 и
„Сл. гласник РС”, број 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011);
– Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно
уговорене цене, са ПДВ-ом, без сагласности Даваоца услуге може
поднети на наплату у року од 30 дана од уговореног рока за извршење
услуге, у случају неизвршења уговорних обавеза;
– Потврду о регистрцији менице;
– Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са
датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора;
– Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа;
– У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач не
извршава све своје обавезе у роковима и начин како је предвиђено
спецификацијом, односно уговором.
ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 5.
Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати
другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати
заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као
средство обезбеђења према трећим лицима.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 6.
Наручилац услуге и Давалац услуге ће за свако појединачно извршење
услуге (из Пројектног задатка) записнички констатовати да ли су услуге које су
предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором.
Након извршења свих услуга из пројектног задатка Наручилац услуга и
Давалац услуга ће сачинити Коначни записник о добро извршеном послу, који ће
потписати овлашћени представници Наручиоца услуге и Даваоца услуге.
ВИША СИЛА
Члан 7.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
28

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму
и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом
могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и
извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити
одговарајуће доказе.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико Давалац услуге касни са извршењем уговорних обавеза, дужан је
да у писменој форми обавести Наручиоца о разлозима и планираном периоду
кашњења, и обавезује се да Наручиоцу плати уговорну казну од 0,2% (2 промила)
од укупне вредности предмета набавке (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а
највише до 5% укупне уговорене вредности предмета набавке (без ПДВ-а).
Уколико укупна казна из става 1. овог члана достигне износ од 5% од
укупне вредности предмета набавке (без ПДВ-а), Наручилац поред наплате казне
из става 1. овог члана, може раскинути уговор и реализовати средство за
обезбеђење извршења уговорне обавезе.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 12.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају
када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором
преузете обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
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Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 13.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ
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М.П.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

VIII ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке - Остале медијске услуге за потребе Агенције,
ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној
територији);
4) Понуђач испуњава додатне услове:
- Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за 2016. и 2017. годину - минимално 5.800.000,00 динара
по години;
Да понуђач није био у блокади односно да нема евидентиране дане неликвидности
у последњих 6 (шест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
- Пословни капацитет
Под пословним капацитетом подразумева се да понуђач има најмање две
референцe за послове медијске кампање, која подразумева израду видео спотова.
Референце морају бити уговори реализовани у последњих пет година пре
објављивања позива за подношење понуда.
Место: _____________
Датум: _____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ (навести назив
подизвођача) у поступку јавне набавке - Остале медијске услуге за потребе
Агенције број ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03 све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. став 1. тачка 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2) Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона);
4) подизвођач је дужан да је при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2.
Закона).

Место: _____________
Датум: _____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица подизвођача
____________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке Остале медијске услуге поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ
НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________(навести
назив
понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности - Остале медијске услуге за
потребе Агенције, ЈНМВ бр. 404-02-135/18-03, испуњава додатне услове из чл. 76.
став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом у погледу
пословног капацитета, и то:
- најмање две референцe за послове медијске кампање, која подразумева израду
видео спотова у последњих пет година, о чему достављамо
(ОБРАЗАЦ)
РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ
УГОВОРА

Р.Б.

БРОЈ
УГОВОРА

ДАТУМ
ЗАКЉУЧИВАЊА

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕДНОСТ
УГОВОРА

КОНТАКТ
ОСОБА
НАРУЧИОЦА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место: _____________
Датум: _____________
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М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________

IX ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Назив понуђача:

______________________________________

Место и адреса седишта
понуђача:
______________________________________

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке „Остале медијске услуге” бр. 404-02-135/18-03,
приликом закључења уговора као средство финансијског обезбеђења, доставити:
– меницу за повраћај авансног плаћања у висини аванса са ПДВ-ом и са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење услуге;
– меницу за добро извршење посла у износу од 10% са ПДВ-ом од вредности
уговора, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење
услуге.

Место: _____________
Датум: _____________
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М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ____________________________________________
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке - Остале медијске услуге за потребе Агенције, број ЈНМВ
бр. 404-02-135/18-03 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена 1: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)Закона.
Напомена 1: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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ХI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
(навести назив понуђача), 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 понуђач 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 понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место: _____________
Датум: _____________
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М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________

