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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.
НАРУЧИЛАЦ: ЈП СТЦ Природњачки центар ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра
Првог 111, 35210 Свилајнац.
1.2.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
1.3.
Предмет јавне набавке: услуге
1.4.
Контакт особа: Златан Јовић, тел 035/8814001, e-mail: jpstcsv@gmail.com
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.

Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке:

Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за
потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020
Ознака из ОРН: 79340000 - Услуге оглашавања и маркетинга
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничка документација и планови нису саставни део конкурсне документације.
4. ВРСТА, ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ
И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ.
Опис услуга дат је у Обрасцу број 12 - врста и опис услуга које су предмет јавне набавке.
Предмет јавне набавке је услуга континуираног информисања о дневним активностима и
догађањима код Наручиоца у форми вести и прилога у информативним емисијама
(дневник или одговарајуће) у захтеваном трајању и са захтеваном динамиком, емитовање
информације у виду пословног обавештења и кролова, као и све радње које претходе
изради одговарајућих прилога ( излазак на терен, монтажа и остало).
Рок за излазак на терен по налогу наручиоца је максимално 30 минута. Овако кратак
рок неопходан је због динамике рада Природњачког центра и честих ненајављених посета
група и јавних личности које је потребно евидентирати ради коришћења истих у
промотивне сврхе.
Рок израде репортаже и слања на одобрење наручиоцу је 2 сата.
Пре емитовања неопходно је да одговорно лице наручиоца прилоге одобри пре
емитовања.
Неопходно је да учесник јавне набавке посети Природњачки центар пре конкурисања како
би уживо видео изглед центра потенцијална пропагандна решења и брзину реаговања. На
основу посете се издаје потврда на меморандуму наручиоца, уз време посете и на име
учесника, која је неопходан део конкурсне документације. У супротном се понуда
одбацује као неприхватљива јер се не може сматрати озбиљном.
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке

5.1.1.

Обавезни услови:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у
одговарајући регистар.

5.1.1.1.

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.

5.1.1.2.

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.

5.1.1.3.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке ако је та дозвола предвиђена посебним
прописима.

5.1.1.4.

Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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 ст.2. Закона о јавним
набавкама)

5.1.1.5.

5.1.2. Услови које мора да испуни подизвођач
Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у
одговарајући регистар.

5.1.2.1.

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

5.1.2.2.
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животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
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.

5.1.2.3.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописима.

5.1.2.4.

Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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 ст.2. Закона о јавним
набавкама)

5.1.2.5.

5.1.3. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.

5.1.3.1.

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.

5.1.3.2.

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.

5.1.3.3.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописима.

5.1.3.4.

Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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 ст.2. Закона о јавним
набавкама)

5.1.3.5.
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5.1.4. Додатни услови
Понуђач и чланови групе понуђача у поступку јавне набавке мора
испуњавати следеће додатне услове.
Неопходан финансијски капацитет : Да у претходних шест месеци од
дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

5.1.4.1.

Довољан кадровски капацитет: Да има најмање 6 запослених
радника на дан расписивања јавне набавке.

5.1.4.2.

Неопходан пословани и технички капацитет: Понуђач мора да
поседује потписан и важећи уговор о пословно-техничкој сарадњи са
телевизијом са националном фреквенцијом која има научно-образовни
програм или специјализованом научно-образовном телевизијом.

5.1.4.3.

Неопходан пословани и технички капацитет:
Понуђач мора
реаговати по захтеву Наручиоца и доћи у музејски део Природњачког
центра за најдаље 30 минута од упућивања захтева овлашћеног лица
Наручиоца, са екипом од најмање два члана – камерманом и водитељем.

5.1.4.4.

Неопходан пословани и технички капацитет: Понуђач мора као
гаранцију квалитета свог рада имати бар једну награду са националних
или међународних фестивала, и то у претходне 5 године од дана
расписивања јавне набавке.

5.1.4.5.

Неопходан пословани и технички капацитет:
Понуђач мора
поседовати искуство у раду везано за палеонтологију, биологију или
археологију – бар један видео запис (репортажа, извештај) у претходне
две године.

5.1.4.6.

5.2.

Упутство о доказивању обавезних и додатних услова
5.2.1. Доказивање испуњености обавезних из члана 75. Закона и
додатних услова за правна лица као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
правно лице као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу
са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама осим доказа из тачке
5.1.1.5. где понуђач доставља Изјаву сачињену на начин да из њене
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садржине јасно произилази испуњење напред наведених услова, уредно
потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, као и
доказа из тачке 5.1.1.4 где је неопходно доставити фотокопију
одговарајуће дозволе уколико постоји.
5.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и
додатних услова за предузетнике као понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник
као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став
4. Закона о јавним набавкама осим доказа из тачке 5.1.2.5. где понуђач доставља
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење
напред наведених услова, уредно потписану од стране овлашћеног лица
понуђача и оверену печатом. као и доказа из тачке 5.1.2.4 где је неопходно
доставити фотокопију одговарајуће дозволе уколико постоји.
5.2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и
додатних услова, за физичка лица као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко
лице као понуђач, доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом
77.став 4. Закона о јавним набавкама осим доказа из тачке 5.1.3.5. где понуђач
доставља Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази
испуњење напред наведених услова, уредно потписану од стране овлашћеног
лица понуђача и оверену печатом, као и доказа из тачке 5.1.3.4 где је неопходно
доставити фотокопију одговарајуће дозволе уколико постоји.

5.2.4.

Доказивање испуњености додатних услова

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
5.2.5. Потврда НБС-а о броју дана неликвидности, или изјава на
меморандуму понуђача ( везано за додатни услов 5.1.4.1.)
5.2.6. Фотокопија радних књижица за шест или више запослених, или
изјава на меморандуму понуђача ( везано за додатни услов 5.1.4.2.)
5.2.7. Копија важећег уговора о пословно-техничкој сарадњи са
телевизијом са националном фреквенцијом која има научнообразовни програм или специјализованом научно-образовном
Страна 7 од 45

телевизојом, или изјава на меморандуму понуђача ( везано за
додатни услов 5.1.4.3.)
5.2.8. Изјава на меморандуму понуђача да поседује способност и да ће
реаговати по захтеву Наручиоца и доћи у музејски део
Природњачког центра за најдаље 30 минута од упућивања захтева
овлашћеног лица Наручиоца ради узимања изјава и снимања по
захтеву Наручиоца ( везано за додатни услов 5.1.4.4.).
5.2.9. Копија плакете – дипломе за награду са националних или
међународних фестивала на име Понуђача ( везано за додатни
услов 5.1.4.5.)
5.2.10. Потврда – референца од наручиоца – музеја, забавног или дино
парка, јавног предузећа, институције од националног значаја и сл. (
везано за додатни услов 5.1.4.6.)
Уколико се Понуђач одлучи за достављање изјава за испуњеност додатних
услова 5.1.4.2, 5.1.4.3. пре самог потписивања уговора неопходно је
доставити оригиналне документе на увид комисији након чега се приступа
потписивању уговора након валидација свих изјава, односно поступак
може бити враћен у фазу одлучивања ако је документација некомплетна.
Обавезне услове сваки понуђач и чланови групе понуђача морају испуњавати
засебно, а додатне услове заједно.
Наручилац неће одбити понуду уколико не садржи доказ одређен Законом о јавним
набавкама или конкурсном документацијом уколико је понуђач навео интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
6.1.

Језик понуде

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.
6.2.

Посебни захтеви

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан
и оверен печатом од стране одговорног лица.
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Пожељно је да понуђач све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном
документацијом приложи по редоследу који је назначен у Обрасцу 1 - Образац за
оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и
додатних услова.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови.
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са
назнаком - Не отварај - „Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку:
Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за
потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020 “. На
полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације
попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему
у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно
је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално,
чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора
потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача
дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују
да прихватају све елементе уговора.
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.
Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним
фотокопијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5
дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или
оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:
- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом не
поднесе на оригиналним обрасцима
- не садржи сва документа и обрасце дефинисане конкурсном документацијом,
- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и контакт
особа,
- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као
подизвођач; самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе
понуђача).
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6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ЈП СТЦ Природњачки
центар ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра Првог 111, 35210 Свилајнац, сваког дана од
8,30 до 14,00 часова у затвореној коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ – Набавка
Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога
за потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020 “
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Крајњи рок за достављање понуда је 13.02.2020. године и то до 08,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
6.2.2. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити 13.02.2020. године са почетком у 11,00
часова у просторијама ЈП СТЦ Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра
Првог 111, 35210 Свилајнац, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача.

6.3.

Понуда са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.4.

Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама или повлачењу мора бити припремљено, означено и
достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на
коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за ЈНМВ број 03/2020 јавна набавка: Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и
емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац''
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Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.
6.5.
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
6.6.
Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не
може бити већи од 30%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања
директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко подизвођача, с
тим што је наручилац дужан да омогући понуђачу да приговори ако
потраживање није доспело.
6.7.

Споразум групе понуђача

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
6.7.1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем
6.7.2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора

6.8.

Начин и услови плаћања

Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу испостављених рачуна.
Рок за плаћање износи 45 дана од дана пријема рачуна. Понуда са другачијим
роком за плаћање биће одбијена као неприхватљива

6.9.

Валута и начин на који мора бити наведена изражена цена у понуди

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима, на начин
тражен у обрасцу понуде, са укљученим свим трошковима. Укупна вредност мора бити
исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Цену је потребно изразити нумерички, са две децимале.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 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.
6.10.

Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови обезбеђења

У предметној набавци наручилац не захтева наведено. Наручилац не издаје меницу
понуђачу након склапања уговора.

6.11.

Тражење додатних информација или појашњења
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и
неправилсноти у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће у случају из става 1. ове тачке, у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.

6.12.

Захтевање додатних појашњења од понуђача

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од
понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената
понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема
захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова
понуда одбити, као неприхватљива.
6.13.

Негативне референце
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му јеуговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из ст. 1. и 2. може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан
6.14.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за које је понуђач добио
негативну референцу исти је дужан да наручиоцу достави једну сопствену
бланко меницу за додатно обезбеђење у висини од 15% од понуђене цене.
6.15.

Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''
6.16.
Елементи критеријума за доделу уговора у ситуацији када постоје две или
више понуда са истом најнижом понуђеном ценом
У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом
предност ће имати она понуда са најдужим роком за плаћање. Уколико постоје
две или више понуда са најнижом понуђеном ценом и најдужим роком за
плаћање предност ће имати понуда понуђача који је понудио краћи рок за
испоруку.
6.17.

Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.18.

Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за
заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом ниједругачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 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 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
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чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке инеправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
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
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 захтева, 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.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2) назив и адресу наручиоца,
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе,
7) потпис подносиоца.
Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне
елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Такса се уплаћује:
1) Текући рачун: 840-30678845-06
2) Шифра плаћања: 153 или 253;
3) Позив на број: 03/2020
4) Сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; ЈП СТЦ-Природњачки центар
Свилајнац; ЈНМВ: 03/2020
5) Корисник: Буџет Републике Србије;
6) Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши која износи 60.000
динара
7) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
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8) Потпис овлашћеног лица банке.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 2226, 11000 Београд.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
6.19.

Рок за закључење Уговора

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 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.
6.20.

Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, било повећањем
количина постојећих позиција из описа и предмера, било додавањем нове позиције
у опису и предмеру, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став1.
Закона о јавним набавкама

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
7.1.
Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као
и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра,
адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за
контакт и др).
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7.2.
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не
може бити краћи од 30 дана
7.3.

Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора

7.4.
Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене:
8.1.

Цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а.

8.2.
Процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања Уговора
(учешће трошкова материјала, рада, енергената).

9. МОДЕЛ УГОВОРА
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено
лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом
овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора,
док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора
парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
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ОБРАЗАЦ 1.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама и додатних услова (за понуђача)
Документ достављен
РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ ДОКУМЕНТА
(да / не)

ПРИЛОГ
БР.1

Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

ПРИЛОГ
БР.2

Потврда НБС-а о броју дана неликвидности
или изјава на меморандуму Понуђача.

ПРИЛОГ
БР.3

Фотокопија радних књижица за шест или
више запослених, или изјава на меморандуму
Понуђача
Копија важећег уговора о пословно-техничкој
сарадњи са телевизијом са националном
фреквенцијом која има наручно-образовни
програм или специјализованом научнообразовном телевизојом, или изјава на
меморандуму Понуђача.

ПРИЛОГ
БР.4

ПРИЛОГ
БР.5

Изјава на меморандуму Понуђача да поседује
способност и да ће реаговати по захтеву
Наручиоца најдаље 30 минута од упућивања
захтева.

ПРИЛОГ
БР.6

Копија плакете – дипломе за награду са
националних или међународних фестивала на
име Понуђача.

ПРИЛОГ
БР.7

Потврда – референца од наручиоца –
искуство у раду везано за палеонтологију,
биологију или археологију

ПРИЛОГ
БР.8

Потврда о обиласку локације Наручиоца, на
меморандуму Наручиоца.

ОБРАЗАЦ 1.

Образац за оцену испуњености обавезних
услова из члана 75. Закона, и доданих услова.

ОБРАЗАЦ 2.

Изјава о испуњености обавезних и додатних
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услова.
ОБРАЗАЦ 3.

Подаци о понуђачу

ОБРАЗАЦ 4.

Изјава понуђача да извршење набавке неће
делимично поверити подизвођачу

ОБРАЗАЦ 5.

Изјава понуђача да ће извршење набавке
делимично поверити подизвођачу

ОБРАЗАЦ 6.

Подаци о подизвођачу

ОБРАЗАЦ 7.

Изјава о подношењу заједничке понуде

ОБРАЗАЦ 8.

Подаци о понуђачу из заједничке понуде

ОБРАЗАЦ 9.

Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ 10.

Овлашћење за потписивање понуде са
прилозима

ОБРАЗАЦ 11.

Понуда

ОБРАЗАЦ 12.

Врста и опис услуга које су предмет јавне
набавке

ОБРАЗАЦ 13.

Образац структуре цене

ОБРАЗАЦ 14.

Модел уговора

ОБРАЗАЦ
15.

Образац трошкова припреме понуде

Место:

М.П.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
____________________
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ОБРАЗАЦ 1.а
Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама и додатних услова
(за подизвођача)
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Документ достављен (да/не)

ПРИЛОГ
БР.1

Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

ОБРАЗАЦ
2а.

Изјава о испуњености обавезних услова

Место:
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 1.б
Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама и додатних услова
(за члана групе понуђача)
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Документ достављен (да/не)

ПРИЛОГ бр
1.

Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

ОБРАЗАЦ
2б.

Изјава о испуњености обавезних услова

Место:
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 2.
На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке: Услуге маркетинга, телевизијске
продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког центра
''Свилајнац''
редни
број
ЈНМВ
03/2020,
понуђач
_______________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ
(за понуђача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за
наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације,
испуњава и следеће обавезне и додатне услове:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
5. Да располаже довољним техничким капацитетом;
6. Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке;
7. Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора количини и
намени.
8. Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом.

Место:

М.П.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

____________________
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ОБРАЗАЦ 2.а
На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15)) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку: Услуге
маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе
Природњачког
центра ''Свилајнац''
редни број ЈНМВ 03/2020, понуђач
___________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ
(за подизвођача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за
наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације,
испуњава и следеће обавезне и додатне услове:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар,
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
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
4. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
5. Да располаже довољним техничким капацитетом;
6. Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке;
7. Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора
количини и намени.
8. Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом.

Место:

М.П.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

____________________
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ОБРАЗАЦ 2.б
На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку: Услуге
маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе
Природњачког
центра ''Свилајнац''
редни број ЈНМВ 03/2020, понуђач
______________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ
(за члана групе понуђача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за
наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације,
испуњава и следеће обавезне и додатне услове:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар,
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
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
4. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
5. Да располаже довољним техничким капацитетом;
6. Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке;
7. Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора
количини и намени.
8. Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом.

Место:

М.П.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

____________________
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ОБРАЗАЦ 3.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
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:
________________________

Место:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________
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ОБРАЗАЦ 4.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности објављеном на Порталу јавних набавки, дана
05.02.2020.године за набавку: Услуге маркетинга, телевизијске
продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког
центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020 изјављујемо да
извршење набавке нећемо делимично поверити подизвођачу.

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________
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ОБРАЗАЦ 5.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности обајављеном на Порталу јавних набавки, дана 05.02.2020.
године за набавку: Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и
емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' редни
број ЈНМВ 03/2020 изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично

поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по
вредности:
 у понуди подизвођач_________________________________ у укупној
вредности понуде учествује у делу__________________________ у
износу од __________________динара што износи _____% вредности
понуде,
 у понуди подизвођач_________________________________ у укупној
вредности понуде учествује у делу__________________________ у
износу од __________________динара што износи _____% вредности
понуде,
 у понуди подизвођач_________________________________ у укупној
вредности понуде учествује у делу__________________________ у
износу од __________________динара што износи _____% вредности
понуде,

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________
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ОБРАЗАЦ 6.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
________________________
Адреса подизвођача:
________________________
Матични број подизвођача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (e-mail):
________________________
Телефон:
________________________________________________________
Телефакс:
________________________

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 7.

__________________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

ИЗЈАВА
О
ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности обајвљеним на Порталу јавних набавки, дана 05.02.2020.године, за
Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за
потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020,
изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Место:

М.П.

Датум:

Одговорно лице понуђача
____________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
____________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
____________________
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ОБРАЗАЦ 8.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
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:
________________________

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 9.

ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
наступамо независно у поступку за јавну набавку: Услуге маркетинга,
телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе
Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020, без договора
са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________
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ОБРАЗАЦ 10.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

Овлашћује се________________________________ да у име и за рачун
понуђача ____________________________________ потпише понуду за јавну
набавку: Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и
емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац''
редни број ЈНМВ 03/2020

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Датум:

____________________

НАПОМЕНА: Уз овлашћење приложити фотокопију картона
''оверени потписи лица овлашћених за заступање'' (ОП - образац) из
улошка надлежног суда – образац 4. или одговарајућег документа органа
управе за приватне предузетнике
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ОБРАЗАЦ 11.
ПОНУДА
1) Понуда бр. ___________од ____________ године, за јавну набавку: Услуге
маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе
Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
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:
________________________
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2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

3) Цена:

БРОЈ
КРАТАК ОПИС

1.

Износ

Износ

Без ПДВ-а (унети

са ПДВ-ом (унети

износ)

износ )

Услуге маркетинга, телевизијске
продукције, израде и емитовања
прилога за потребе Природњачког
центра ''Свилајнац'' редни број
ЈНМВ 03/2020
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4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%
а односи се на део предмета набавке: ________________
________________
________________

5) Начин плаћања
У року од 45 дана од дана испостављања рачуна.
6) Брзина реаговања од тренутка испостављања захтева наручиоца је
максимално ____ минута. Рок израде репортаже и слања на одобрење
наручиоцу је максимално ______ сати.
7) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________
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ОБРАЗАЦ 12.
ВРСТА И ОПИС УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за
потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020,
РБ
позиц
ије

Опис позиције
Коли
чина
(3)

1.

Прилог у
дневнику у
трајању од
најмање 2 минута,
најмање 3 пута
недељно односно
12 пута месечно.

Комп
летно
по
специ
фикац
ији

2.

Емитовање
информације у
виду пословног
обавештења и
крола

Комп
летно
по
специ
фикац
ији

3.

Емитовање
рекламног спота у
току ``сече``
централног
дневника, 10 с
сваког дана

Комп
летно
по
специ
фикац
ији

4.

Радње које
претходе изради
прилога (излазак
на терен, монтажа

Комп
летно
по
специ

Јединичн
а цена без
ПДВ-а
(4)

Јединич Укупна цена Укупна цена
на цена без ПДВ-а
са ПДВ-ом
са ПДВ(6) = (3)*(4)*12
(7)= (3)*(5)*12
а (5)
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5.

и сл.)

фикац
ији

Постављање
прилога
на
сопственој
Youtube
и
Facebook страни –

Комп
летно
по
специ
фикац
ији

профилу.
6.

Посредовања
објављивању
прилога
другим
телевизијама

у Комп
летно
на по
специ
фикац
ији

7.

Израда клипова,
реклама, џинглова
које
ће
се
емитовати
на
другим
телевизијама

Комп
летно
по
специ
фикац
ији

Укупно

*

*

*

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони Јединична цена без ПДВ-а. уписати колико износи јединична цена без
ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке (по литру);
 у колони Јединична цена са ПДВ-а. уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони Укупна цена без ПДВ-а уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и бројем месеци 12.
 у колони Укупна цена са ПДВ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за
сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са
ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.)
и бројем месеци 12; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
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Спецификација - опис

1.Неопходнa је услуга континуираног
информисања о дневним активностима и
догађањима код Наручиоца у форми вести и прилога у информативним емисијама
(дневник или одговарајуће) у периоду од 18.30 до 20.00, у трајању од најмање 2 минута,
најмање 3 пута недељно односно 12 пута на месечном нивоу.
Начин формирања цене из ове течке је
Цена по минути
Број
минута
у 3 пута недељно, 12 Укупно без пдв (
дневнику
пута месечно
цена*2*12)
2
12

2. Емитовање информације у виду пословног обавештења и кролова, свакодневно
минимално 3 пута дневно у информативним емисијама (од којих је једна централни
дневник или одговарајуће) у трајању од минимално 20 речи, бар два пута у свакој од
информативних емисија.
2.3. Емитовање рекламног спота у трајању од 10с, у току рекламног блока, тзв. ``сеча``,
током трајања централног дневник или одговарајуће, свакодневно.
Елемент цене су и све радње које претходе изради одговарајућих прилога ( излазак на
терен, монтажа и остало). Процењује се да ће изласка на терен просечно бити 5. пута
месечно.
Обавезе наручиоца су да :
1. При упућивању захтева Понуђачу достави информације ко ће давати изјаву и на
коју тему.
2. Обезбедити присуство саговорника.
3. Обезбедити услове за снимање прилога.
Обавезе Понуђача су :
1. Да у року од 30 минута обезбедити камермана и водитеља који ће евидентирати
тражени догађај и узети изјаве од захтеваних .
2. Да у року од највише 5 сати достави представнику наручиоца на одобравање
прилог.
3. Да у складу са захтевом наручиоца објави прилог на сопственој Youtube и Facebook
страни – профилу.
4. Да у складу са захтевом наручиоца прилоге понуди телевизијама са националном
фреквенцијом и научно-образовним програмом, као и специјализованим научним
телевизијама са којима има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи, и
извести Наручиоца о одговору на понуђен материјал. Објављивање на трећим
телевизијама мора бити бесплатно по Наручиоца.
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ОБРАЗАЦ 13.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Редни
број
1

2
3

Опис позиције

Износ без
ПДВ-а

Износ са
ПДВ-ом

Проценат
учешћа

Прилог у дневнику у трајању од
најмање 2 минута, најмање 3 пута
недељно односно 12 пута месечно.
Емитовање информације у виду
пословног обавештења и крола
Емитовање рекламног спота у току
``сече`` централног дневника, 10 с
сваког дана

4

Радње које претходе изради прилога
(излазак на терен, монтажа и сл.)

5

Постављање прилога на сопственој
Youtube и Facebook страни –
профилу.

6

Посредовања
у
објављивању
прилога на другим телевизијама

7

Израда клипова, реклама, џинглова

Укупно:

Место:

М.П.

100 %

Потпис одговорног лица
Датум:
____________________
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ОБРАЗАЦ 14.
МОДЕЛ
УГОВОР
О
НАБАВЦИ
УСЛУГЕ
МАРКЕТИНГА,
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ
ПРОДУКЦИЈЕ,
ИЗРАДЕ
И
ЕМИТОВАЊА
ПРИЛОГА
ЗА
ПОТРЕБЕ
ПРИРОДЊАЧКОГ
ЦЕНТРА
``СВИЛАЈНАЦ``

Уговорне стране :
1. ЈП СТЦ Природњачки центар ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра Првог 111, 35210
Свилајнац, кога заступа в.д. директора Јасминка Луковић Јагличић, ПИБ
106564731, MB 20632259 (у даљем тексту: Наручилац), и
2. ________________________________, из _____________, ул. _______________бр.
_____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.
_________________
код пословне банке ________________, које заступа
________________,(у даљем тексту Извршиоц)

Предмет Уговора

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком бр.____________ од
___________, изабрао Извршиоца као најповољнијег понуђача за Услуге маркетинга,
телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког центра
''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020
Члан 2.
Предмет уговора су пружање услуга маркетинга, телевизијске продукције, израде и
емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац'' у свему по
спецификацији и техничким особинама из понуде број __________ од ___________, и
овом уговору.
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ВРЕДНОСТ УСЛУГА - ЦЕНА
Члан 3.
Укупна цена услуга из члана 1. овог Уговора износи: ___________________ динара без
ПДВ-а односно __________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу
јединичних цена из усвојене понуде Добављача број __________ од
___________.2020.године.
Добављач се обавезује да пружену услугу фактурише према јединичним ценама из
прихваћене понуде. Уговорене цене су фиксне током трајања уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће своју обавезу плаћања извршавати у року од 45 дана од дана пријема
исправно сачињеног и испостављеног рачуна и на начин сагласно усвојеној понуди број
_____________ од ___________.2020.године, и то на рачун Извршиоца број
____________________ код пословне банке __________________ .
РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
Члан 5.
Извршиоц се обавезује да предметне услуге врши у свему према условима из конкурсне
документације и прихваћене понуде, а у сарадњи и према динамици претходно утврђеној
од стране Наручиоца.
Извршиоц је дужан да услуге емитовања изврши у периоду наведеном у техничкој
спецификацији _____________.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 6.
Наручилац задржава право да једностраном изјавном воље раскине овај Уговор:
- уколико Извршиоц не успе да испуни услове везано за брзину изласка на терен и
монтаже прилога, што ће се констатовати записником Наручиоца.
-уколико Добављач испоручује прилоге лошег квалитета које Наручиоц одбија да
прихвати, што ће се констатовати записником Наручиоца.
-уколико Извршиоц једнострано измени цену на начин који није утврђен уговором.
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Наручилац има право на надокнаду евентуално проузроковане штета настале
непоступањем Извршиоца у складу са одредбама овог уговора.
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ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 7.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке,
да повећа обим услугаа која су предмет уговора, ако је то повећање последица околности
које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не
би био остварен у потпуности.
Вредност повећаног обима услуге не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог
уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000
динара.
Ако вредност повећаног обима пружене услуге прелази прописане лимите, повећање
обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка
јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета
јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115.
Закона. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет
јавне набавке.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 8.
Уговор се закључује на годину дана од дана потписивања.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је
Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 11.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у четири (4) примерка,од којих су по два (2) за сваку уговорну
страну.

ИЗВРШИОЦ

НАРУЧИЛАЦ

в.д. директор
_____________________

____________________
Јасминка Луковић Јагличић
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ОБРАЗАЦ 15.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА

ВРЕДНОСТ

УКУПНО:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

____________________
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ПРИЛОГ бр 1.

ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке услуге мале вредности ЈНМВ 03/2020 – Услуге
маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за
потребе Природњачког центра ''Свилајнац'', поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.

Место:

М.П.

Датум:

Потпис одговорног лица

____________________
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ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Потврђујем да сам у име понуђача:
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________

Преузео-ла конкурсну документацију за јавну набавку: Услуге маркетинга,
телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког
центра ''Свилајнац'' редни број ЈНМВ 03/2020
____________________
(овлашћено лице)
____________________
МП

потпис

Потврду о преузимању конкурсне документације потребно је послати на адресу ЈП СТЦ Природњачки
центар ‘‘Свилајнац’’, Краља Петра Првог 111, 35210 Свилајнац или скенирано на e-mail: jpstcsv@gmail.com
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