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ВРСТА ПОСТУПКА: ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

Протокол број : 01-014-77/19

Сребреница, 15.02.2019. године

Начелник општине Сребреница у складу са Одлуком о покретању о поступка јавне
набавке (кроз директни поступак ), број 01-014-77/19 од 15.02.2018 године,
објављује :

ПИСМЕНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
НАБАВКА ПЛАКЕТА, ПРИЗНАЊА И ЗАХВЛАНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ
ОДРЖАВАЊА/ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА
(КРОЗ ДИРЕКТНИ ПОСТУПАК)
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
1.1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
НАБАВКА ПЛАКЕТА, ПРИЗНАЊА И ЗАХВЛАНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ
ОДРЖАВАЊА/ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА

1.2. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ
– Зграда општинске управе Сребреница
1.3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
- Понуђач је обавезан доставити своју понуду у складу са траженим
условима /технички опис – предметне набавке дат у прилогу позива
2. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Уговор се закључује на период који је предвиђен за испоруку уговорене
набавке. Набавка и испорука 5 (пет) дана од дана потписивања Уговора
3. КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ
У складу са чланом 64. став (1) тачка (Б) критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена. Понудом се сматра званични цјеновник понуђача.
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуђач доставља понуду, на протокол општине Сребреница
5. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ
Адреса за доставу понуда је: Сребреничког одреда бб Сребреница ОПШТИНА
СРЕБРЕНИЦА.75430
6. ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА
Преговори нису предвиђени.
7. ВРСТА И ВРИЈЕДНОСТ ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ИЛИ ЗА
УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Не тражи се.

8. КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДЕ
Крајњи рок за доставу понуде на адресу из тачке 7. овог позива је до 22.02.2019
године до 12:00 сати.
9. ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЗИВА
понуђачи могу преузети позив за доставу понуда на огласној плочи општине
Сребреница и веб страници општине
10. КОНТАКТ ОСОБА
За све информације можете се обратити стручној служби начелника општине
Сребреница-Кабинет начелника.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
___________________
Младен Грујичић

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/ОПИС РОБЕ

За набавку плакета, признања и захвланица за потребе
одржавања/обиљежавања дана општине сребреница, понуђачи
се обавезују да доставе своје понуде за сљедећу набавку:

1.

Плакета са златним грбом Општине Сребреница као највише
општинско признање које се додјељује истакнутим појединцима,
предузећима, установама и другим организацијама, за посебне и
нарочите заслуге и допринос
Признање „Плакета са златним грбом Општине Сребреница“ је
правоугаоног облика, на металној плочи у боји злата. Признање се налази
у кутији и уз њега се додјељује плакета у боји сребра на папиру величине
А3 формата. У горњем дијелу плакете налази се круг у чијем центру је грб
Општине Сребреница у боји злата са кружним натписом „ОПШТИНА
СРЕБРЕНИЦА“ на горњој половини круга и „ЗЛАТНИ ГРБ“ на доњој
половини круга. На средини налази се текст „ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
СРЕБРЕНИЦА“ а испод њега се налази текст „ ЗА ИЗУЗЕТАН
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ И ПРОСПЕРИТЕТУ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА И
ЊЕНИХ ГРАЂАНА“. На плакети се налазе подаци о добитнику, број
скупштинске одлуке о додјели награда и признања, датум додјеле, те
потписи предсједника Скупштине општине и начелника општине. Плакета
се налази у корицама са грбом Општине Сребреница на предњој страни и
текстом „ПЛАКЕТА“.

2.

Плакета са сребреним грбом Општине Сребреница као општинско
признање које се додјељује истакнутим појединцима, предузећима,
установама и другим организацијама, за посебне и нарочите заслуге и
допринос .
Признање „Плакета са сребреним грбом Општине Сребреница“ је
правоугаоног облика, на металној плочи у боји сребра. Признање се
налази у кутији и уз њега се додјељује плакета у боји сребра на папиру
величине А3 формата. У горњем дијелу плакете налази се круг у чијем
центру је грб Општине Сребреница у боји злата са кружним натписом
„ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА“ на горњој половини круга и „СРЕБРЕНИ ГРБ“
на доњој половини круга. На средини налази се текст „ПЛАКЕТА
ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА“ а испод њега се налази текст „ЗА ИЗУЗЕТАН
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ И ПРОСПЕРИТЕТУ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА И
ЊЕНИХ ГРАЂАНА“. На плакети се налазе подаци о добитнику, број
скупштинске одлуке о додјели награда и признања, датум додјеле, те
потписи предсједника Скупштине општине и начелника општине. Плакета
се налази у корицама са грбом Општине Сребреница на предњој страни и
текстом „ПЛАКЕТА“.

3.

Плакета са бронзаним грбом Општине Сребреница као општинско
признање које се додјељује истакнутим појединцима, предузећима,
установама и другим организацијама, за посебне и нарочите заслуге и
допринос у складу са критеријима који се прописују овом одлуком.
Признање „Плакета са бронзаним грбом Општине Сребреница“ је
правоугаоног облика, на металној плочи у боји бронзе. Признање се
налази у кутији и уз њега се додјељује плакета у боји сребра на папиру
величине А3 формата. У горњем дијелу плакете налази се круг у чијем
центру је грб Општине Сребреница у боји злата са кружним натписом
„ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА“ на горњој половини круга и „БРОНЗАНИ ГРБ“
на доњој половини круга. На средини налази се текст „ПЛАКЕТА
ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА“ а испод њега се налази текст „ЗА ИЗУЗЕТАН
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ И ПРОСПЕРИТЕТУ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА И
ЊЕНИХ ГРАЂАНА“. На плакети се налазе подаци о добитнику, број
скупштинске одлуке о додјели награда и признања, датум додјеле, те
потписи предсједника Скупштине општине и начелника општине. Плакета
се налази у корицама са грбом Општине Сребреница на предњој страни и
текстом „ПЛАКЕТА“.

4.

Плакета Општине Сребреница које се додјељују спортским друштвима
и организацијама, културно-умјетничким друштвима и организацијама,
невладиним организацијама, образовним установама и другим правним
лицима и то за јубилеј од 10, 20, 30, 40, 50 и више година рада.
Плакета се израђује на посебном папиру величине А3 формата, у боји
сребра. У горњем дијелу плакете налази се круг у чијем центру је грб
Општине Сребреница у боји злата са кружним натписом „ОПШТИНА
СРЕБРЕНИЦА“ на горњој половини круга и натписом „ПЛАКЕТА
ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА“ на доњој половини круга. На средини папира
се налазе подаци о добитнику а испод текст „ЗА ЈУБИЛЕЈ ПОСТОЈАЊА,
РАДА
И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА“, датум
додјеле, потписи предсједника Скупштине и начелника Општине.
Признање се налази у корицама које на предњој страни имају грб
Општине и текст „ПЛАКЕТА“.

5.

Захвалница Општине Сребреница додјељује се појединцима, органима
и организацијама за изузетан допринос у раду у току протекле године, као
признање њиховог рада.
Захвалница је формата А4 на којем се налази грб Општине, подаци о
добитнику, број одлуке о додјели награда и признања, текст у којем је
јасно дефинисано за коју врсту доприноса се додјељује, потписи
предсједника Скупштине и начелника Општине. Захвалница се налази у
корицама на чијој се предњој страни налази грб Општине Сребреница и
текст „ЗАХВАЛНИЦА“.

6. Пригоднe позивницe до 300 ком. за текстом позива за обиљежавање дана
Сребренице 11 март
7. Билборд са текстом за обиљежавање дана Сребренице 11 март два
комада

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Број набавке: о1-014-77/19
Назив набавке:
__________________________________________________________________________
Назив
понуђача___________________________________________________________________
______
Понуда бр._________________________ од ___________ 2.019. год
Јединична
Укупна
цијена у
Редни
Јединица
цијена у КМ
Опис набавке
Количина
КМ по
број
мјере
по ставки
ставки без
без ПДВ-а
ПДВ-а
Плакета са златним
1 грбом Општине
комад
1
Сребреница
2

3

4
5
6
7

Плакета са сребреним
грбом Општине
Сребреница
Плакета са бронзаним
грбом Општине
Сребреница
Плакета Општине
Сребреница
Захвалнице Општине
Сребрница
Позивнице
Билборди

комад

1

комад

1

комад

1

комад

1

комад
1
комад
1
Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:
Попуст _______%:
Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:
П
Потпис овлашћене особе
П

М.П.

понуђача
_
__________________________________________

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести
цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган
треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне
трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се
извршити у складу са јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.
5. Цијене се достављају по једном комаду, а након завршеног конкурса за приједлог
лица коме се додјељују награде и признања утврдиће се тачан број комада
(плакета, признаница захвалница) које је потребно израдити

