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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА— АНЕКСА II ДИО Б НЕПРИОРИТЕТНЕ УСЛУГЕ
ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА КАНДИДАТУРЕ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА ЗА ЕВРОПСКУ
КУЛТУРНУ ПРЕДСТОЛНИЦУ, ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ КАНДИДАТУРЕ ОПШТИНЕ
СРЕБРЕНИЦА ЗА ЕВРОПСКИ ГРАД МИРА 2020, ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА
КАНДИДАТУРЕ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА У ЕВРОПСКИМ ФОДОВИМА
ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА КАНДИДАТУРЕ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ФОНДОВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ И ДРУГИХ
АУСТРИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Позивамо Вас да доставите понуду за јавну набавку услуга — припрема и реализација кандидатуре
општине Сребреница за Европску Културну предстолницу, припрему и реализацију Кандидатуре
општине Сребреница за европски град Мира 2020, Припрема и реализација кандидатуре пројеката
општине Сребреница у европским фодовима припрема и реализација кандидатуре пројеката
општине Сребреница за финансирање из фондова Владе Републике Аустрије и других Аустријских
институција.
Поступак набавке ће бити проведен у складу са одредбама члана 8. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник број: 39/14) и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из
Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 66/16), гдје је Скупштина
Општине Сребреница дана 03.09.2018 године донијела Одлуку о подношењу кандидатуре Општине
Сребреница за Европску престоницу културе 2024. године, а Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине подржало кандидатуру актом број : 10-35-2-2185-ЕВ/18 од 25.09.2018. године.
1. НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА:
ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА, улица Сребреничког одреда бб Сребреница
2. ВРСТА ПОСТУПКА:
Набавка се проводи примјеном посебног режима поступка додјеле уговора који за предмет јавне
набавке има услуге из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама — Остале услуге.
3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Предмет набавке: припрема и реализација кандидатуре општине Сребреница за Европску Културну
предстолницу, припрему и реализацију Кандидатуре општине Сребреница за европски град Мира
2020, Припрема и реализација кандидатуре пројеката општине Сребреница у европским фодовима
припрема и реализација кандидатуре пројеката општине Сребреница за финансирање из фондова
Владе Републике Аустрије и других Аустријских институција.
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Предмет набавке је припрема и реализација кандидатуре општине Сребреница за Европску Културну
предстолницу, припрему и реализацију Кандидатуре општине Сребреница за европски град Мира
2020, Припрема и реализација кандидатуре пројеката општине Сребреница у европским фодовима
припрема и реализација кандидатуре пројеката општине Сребреница за финансирање из фондова
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Владе Републике Аустрије и других Аустријских институција. A све у складу са потребама Уговорног
органа. Услуга, између осталог, подразумијева: Израду апликације за Европски Град Мира 2020,
Израду апликације за Европску Културну Приједстолницу 2024,Израду физибилити студије за
наведене активности, Вођене имплементације наведених пројеката, Координација на реализацији
наведених пројеката, Посредовање код надлезних институција у земљи и у иностранству у циљу
реализације финансирања овог пројекта, Посредовање у обезбједјењу неопходних финансијских
средстава код надлезних институција у влади Републике Аустрије, Влади Града Беча, Влади
Покрајине Корушке, као и у ЕУ Институцијама,- давање правних и других савјета; - састављање
поднесака и исправа; - заступање; - пружање и других облика савјетодавне помоћи. Мјесто извршења
услуге: надлежне институције и органи по захтјеву Уговорног органа.
5. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ:
С обзиром да се, у предментој набавци, ради о сукцесивном извршењу услуга, укупна процјењена
вриједност набавке за цијели период извршења износи 50.000,00 КМ без ПДВа.
6. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА, ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Да би учествовао у конкретном поступку јавне набавке, понуђач мора задовољавати минималне
квалификационе услове, утврђене сразмјерно предмету ове набавке и то:
6.1. Лична способност — члан 45. став (1) тачка а) Закона о иавним набавкама У складу са чланом 45.
став (1) тачка а) Закона, понуда ће бити одбијена ако је понудач у кривичном поступку осуцлен
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање
новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован.
Уговорни орган ће одбити понуду уколико утврди да је понудач: био крив за професионални пропуст
почињен током периода од три године прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на
било који начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева
уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или других сличних
посљедица, због намјере или немара привредног субјекта/понуђача одређене тежине. Докази који се
захтииеваиу: У сврху испуњавања услова из тачке 6.1. овог позива, понудачи требају доставити
Изјаву да се на њих не односи случај дефинисан предметном тачком позива. Уколико понуду
доставља заједничка адвокатска канцеларија, Изјаву треба потписати сваки адвокат појединачно.
Уколико понуду доставља адвокатско друштво, Изјаву треба потписати овлаштена особа друштва.
Изјава се доставља у форми утврденој у прилогу 2. овог позива и чини његов саставни дио.
6.2. Способност обављања професионалне дјелатности — члан 46. Закона: Понудачи требају
доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима којом се
доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке.
Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. Наведене доказе
потребно је доставити у оригиналу или копији овјереној од стране надлежног органа. Датум издавања
оригинала не смије бити старијл од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана достављања понуде.
6.3. Пријава на јавни позив, уз попуњен и овјерен Прилог 1 позива — Образац подаци о понудачу
6.4.Изјава из члана 52. Закона — Прилог 3 позива У складу са чланом 52. Закона, као и са другим
важећим прописима у Босни и Херцеговини, уговорни орган ће одбити понуду уколико је понудач који
је доставио понуду дао или намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа
поклон у виду новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утјецај на неки
поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми
обавјестити понудача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, разлозима за одбијање исте и о
томе направити забиљешку у извјештавању о поступку набавке. Доказ који се захтијева: Понуђач је
дужан уз понуду доставити посебну писмену Изјаву (овјерену код органа управе или нотара) да није
нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Образац
изјаве дат је у прилогу 3. овог позива и чини његов саставни дио.
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7. КРИТЕРИЈ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ:
Уговорни орган ће избор између достављених понуда, вршити на основу својих потреба, за конкретну
услугу, цијенећи специфичност и комплексност самог предмета набавке у сваком појединачном
случају.
8. ЗАХТЈЕВИ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА:
Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом измеду понудача и уговорног органа морају бити
написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Пратећа документација и штампана
литература коју достави понудач могу бити написани на другом језику, под увјетом да се уз њих
достави службени превод релевантних дијелова на језику на којем је понуда написана.
9. САДРЖАЈ ПОНУДЕ:
Понуда обавезно треба да садржи сљедеће:
1. Пријава на позив
2. Попуњен, потписан и овјерен Прилог 1: Образац - Подаци о понудачу,
3. Попуњен, потписан и овјерен Прилог 2: Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.
а) Закона о јавним набавкама
4. Доказе којима понуђач доказује да је регистрован за обављање професионалне дјелатности
која је предмет ове набавке (члан 46. Закона), како се тражи у тачки 6.2. овог позива
5. Попуњен, потписан и овјерен Прилог 3: Изјава понудача из члана 52. Закона,
6. Потпис подносиоца понуде или овлаштеног лица на основу пуномоћи која у том случају мора
бити приложена у оригиналу или овјереној копији,
7. Попис докумената уз понуду који чине садржај понуде.
10. ПРИПРЕМА И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ:
Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и доставом понуде. Понуда се израђује на начин да
чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. Исправке морају бити израђене на начин
да су видљиве и потврдене потписом понуђача уз навођење датума исправке. Понуда се доставља
само у оригиналу, у једној непровидној коверти. Алтернативна понуда није дозвољена. Понуде се
могу доставити лично или путем поште на адресу Уговорног органа. Благовременом се сматрају
понуде које су до истека рока за подношење понуда приспјеле на протокол уговорног органа, без
обзира на начин и вријеме слања. Неблаговремене понуде неће бити разматране већ ће неотворене
бити враћене понудачу. Понуђач може до истека рока за доставу понуда доставити измјену и/или
допуну понуде. Измјена и/или допуна понуде доставља се на исти начин као и основна понуда с
обавезном назнаком да се ради о измјени и/или допуни понуде. Понуђач може до истека рока за
доставу понуде писаном изјавом одустати од своје достављене понуде. Писана изјава се доставља
на исти начин као и понуда с обавезном назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају
неотворена понуда се враћа понуђачу.
11. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉА ПОНУДА:
Понуде се предају у затвореној коверти на којој на предњој страни, мора бити наведено: ОПШТИНА
СРЕБРЕНИЦА, улица Сребреничког одреда бб Сребреница
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА — НЕ ОТВАРАЈ
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Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–517
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

12. ДА ЛИ СЕ УГОВОР ЗА УСЛУГЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНО ИЗВРШЕЊЕ ОДРЕЂЕНЕ
УСЛУГЕ ИЛИ НА ПЕРИОД КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД ТРИ ГОДИНЕ:
Уговори ће се закључивати једнократно, по потреби, у периоду до 31.12.2018. године. Рачун или
фактура, издати на темељу наруџбенице Уговорног органа, ће се сматрати закљученим уговором, у
случају да вриједност услуге не прелази износ за који се не треба закључивати уговор, а што је
дефинисано одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ", број:
90/14).
13. КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА:
05.11.2018. године до 12:00 часова.
14. МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА, улица Сребреничког одреда бб Сребреница. Вријеме отварања понуда:
05.11.2018. године у 12:30 сати. Уговорни орган ће након истека рока за пријем понуда извршити
отварање и анализу истих и обавијестити ће понуђаче о резултату поступка набавке, а одлуку
објавити на својој wеб страници.
15. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
до 31.12.2018. године
16. БРОЈ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:
Комуникација и свака друга размјена информација између уговорног органа и понуђача обављати ће
се, у писаном облику, путем емаил-а. (protokol@srebrenica-opstina.org ilil kabinet@srebrenicaopstina.org.) Изузетно комуникација ће се вршити и путем поштанске пошиљке, телефакса,
електронске поште/е-пошта, или комбинацијом тих средстава. Овај позив објавит ће се на wеб
страници Оштине Сребреница.

Начелник Општине
__________________
Младен Грујичић

Matični broј/Матични број: 1099477, JIB/ЈИБ: 4400301230004, Šifra općine/Шифра општине: 097
RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63,
Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: 551015-00011222-15
Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

