Анекс 1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке: 02/5-404-60/16
Предмет набавке: Пружање услуга медијског (радио-телевизијског) праћења општине
Лопаре
УГОВОРНИ ОРГАН : Општинска управа Општине Лопаре
Адреса уговорног органа : Улица цара Душана, број 143.
ПОНУЂАЧ_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса понуђача)
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)
Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Вашој веб
страници, достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације, брoj: 02/5-404-602/16, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или
ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање
услуга у складу са условима утврђеним тендерском документацијом, критеријумима
и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Ова понуда важи ______________ (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и
словима, а у случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима)
рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до (……… /……… /……) (датум).
4. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _______________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је _________________________________ КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ___________________ КМ.
ПДВ на цијену понуде (с урачунатим попустом) ___________________ КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве
и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

5. Начин и рок плаћања:
Жирално, у року 15 дана од дана испостављене фактуре за пружене услуге.
Име и презиме особе која је овлаштена да представља
понуђача:[....……………………............……]
Потпис овлаштене особе: […………………………………………………………]
Мјесто и датум: […………………………………….………….]
Печат предузећа:
Уз понуду је достављено следеће :
(попис достављених докумената и анекса са називом истих)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ/СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Назив добављача: ________________________________
Понуда бр. __________________________

Редни
број

1.

2.

3.

4.

ОПИС УСЛУГЕ
Информисање грађана о раду
начелника општине, Општинске
управе и Скупштине општине
Лопаре
Информисање грађана о важним
политичким, друштвеним,
економским, културним,
спортским и другим питањима
од значаја за општину Лопаре
Информисање јавности о
реализацији инвестиција
општине Лопаре и емитовање
разних огласа и обавјештења
битних за становништво
општине Лопаре
Гостовање начелника општине и
представника Скупштине
општине у телевизијским и
радио емисијама

Јед.мјере

Количина

број прилога
(годишње)

9

број прилога
(годишње)

13

број прилога
(годишње)

6

број прилога
(годишње)

8

Јединична
цијена по
ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена
без ПДВ-а

Укупна цијена без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ 17%:
УКУПНО:

Потпис и печат добављача __________________________
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 добављачу. 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.

Анекс 3
НАЦРТ УГОВОРА
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закључен у Лопарама, дана ______________ године између:
Уговорног органа: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
Улица цара Душана, бр.143, 75 240 Лопаре
ИД број: 4400467550007
Телефон: 055/650-174, факс:055/650-304
Кога заступа Начелник општине, др Радо Савић.
(у даљем тексту: Корисник услуга ) и
Извршиоца, даваоца услуга:
___________________________________________________________
Са сједиштем______________________,улица__________________________________.
ИД број___________________________ ПДВ број:______________________________.
Телефон: __________________________факс: ___________________________________.
Кога заступа_______________________________________________________________
(у дањем тексту: Давалац услуга ).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је медијско (радио-телевизијско) праћење значајнијих
активности и догађаја на подручју општине Лопаре, као и објављивање огласа и
обавјештења.
Медијско праћење из претходног става обухвата сљедеће:
- информисање грађана о раду начелника општине и Општинске управе општине
Лопаре,
- информисање јавности о питањима која се разматрају на сједницама СО-е Лопаре,
- информисање грађана о важним политичким, друштвеним, економским културним и
спортским питањима,
- праћење реализације инвестиција општине Лопаре,
- емитовање разних огласа и обавјештења битних за становништво општине Лопаре,
према спецификацији услуга датој у тендерској документацији и Понуди понуђача
број: __________од ___________ 2016.године.
Члан 2.
Услуге које су наведене у члану 1. став 2) овог Уговора Давалац услуга ће
обављати у складу са важећим стандардима и прописима.
Члан 3.
Вриједност услуга из члана 1.овог Уговора на годишњем нивоу износи:
- цијена без ПДВ-а:
_____________________ КМ
- износ ПДВ-а:
_____________________ КМ
- укупна цијена са ПДВ-ом: _____________________ КМ
(словима: _________________________________________________________________).
Јединичне цијене исказане су у Понуди Добављача, без ПДВ-а. Цијене су фиксне
и не могу се мијењати за све вријеме трајања овог Уговора.
Члан 4.
Наручилац услуга ће услуге из члана 1. овог Уговора платити у року од 15
(петнаест) дана од дана испостављене фактуре Даваоца услуга.

Члан 5.
Услуге по овом Уговору пружаће се у периоду од 12 (дванаест) мјесеци од дана
потписивања уговора.
Члан 6.
Обавезе Корисника услуга:
- да обезбиједи исплату уговореног износа у уговореном року и
- да Даваоцу услуга благовремено доставља захтјеве за вршење услуга и омогући
одговарајуће услове за њихово обављање.
Члан 7.
Обавезе Даваоца услуга:
-да услуге пружа квалитетно, професионално, ажурно и у уговореним роковима.
Члан 8.
Овај Уговор се може допунити или раскинути уз обострану сагласност
уговорних страна.
Уговор се може једнострано раскинути уколико једна уговорна страна не
испуњава уговорене обавезе.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове рјешавати договором,
а уколико то није могуће за настали спор надлежан је Окружни привредни суд у
Бијељини.
Члан 9.
У случају да Давалац услуга, услуге из члана 1. овог Уговора не пружи сходно
договореној динамици плаћа казну у висини од 1,0 (промила) за сваки дан кашњења,
али не више од 5% од укупне вриједности уговорених услуга.
Члан 10.
На све облигационе односе који нису утврђени овим уговором, а проистекну из
његове реализације примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 11.
Овај Уговор се примјењује даном потписивања од обје уговорне стране, а исти је
рађен у 6 (шест) истовјетних примјерака од којих 2 (два) задржава Давалац услуга, а 4
(четири) Корисник услуга.

ДАВАЛАЦ УСЛУГА
_______________________
ДИРЕКТОР
____________________
____________________
Број: _________________

КОРИСНИК УСЛУГА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
НАЧЕЛНИК
Др Радо Савић
____________________
Број: __________________

Датум: ___.___.2016. године

Датум: ___.___.2016. године

