ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКE СРПСКE

Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/231-350, 051/231-340, факс: 051/231-351, www.ekofondrs.org

lБрој: 2.02.2 - 1053 - 01/20
Датум: 18.05.2020. године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА
1. Подаци о Уговорном органу:
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републчике Српске
Краља Алфонса XIII број 21, Бања Лука
Телефон: 051/231-340
Факс: 051/231-351
2. Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:
Контакт особа: Тања Благовчанин
Телефон: 051/231-340, 231-350,
Факс: 051/231-351
Е-mail: tanja.blagovcanin@ekofondrs.org
3. Опис предмета набавке и техничке спецификације:
Предмет овог поступка је набавка услуга праћења рада директора Фонда и активности Фонда
за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, објава достављених
текстова (текстови и фотографије са догађаја, јавних огласа, конкурса за додјелу средстава и
слично) на интернетској страници понуђача, а из области које обухватају послове у вези са
прикупљањем средстава, као и финансирањем припреме, провођења и развоја програма,
пројеката и сличних активности у подручју очувања, одрживог коришћења, заштите и
унапређивања животне средине, те у области енергетске ефикасности и коришћења
обновљивих извора енергије у 2020. години, као и закуп банера на интернетској страници
понуђача.
Праћење рада директора Фонда и активности Фонда за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске подразумијева објаву интервјуа са директором о активностима
Фонда на насловној страници, сукцесивно објављивање текстова и фотографија са догађаја, те
јавних огласа, конкурса за додјелу средстава и слично у сервисима понуђача, а у складу са
потребама уговорног органа, као и закуп банера (300x150) на насловној страници.
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Услуга објављивања информација обухвата сукцесивно објављивање достављених текстова у
рубрици вијести.
Ознака и назив из ЈРЈН: 79340000-9.
Због обавезе информисања цјелокупне јавности у Републици Српској о активностима Фонда за
заштиту животне средине и енергетске ефикасности, уговорни орган ће извршити избор шест
интернетских портала, те у складу са тим тендер је подијељен на шест лотова :

ЛОТ 1 – Услуге интернетског портала у вриједности уговора до 5.000,00 КМ са ПДВ-ом;
ЛОТ 2 – Услуге интернетског портала у вриједности уговора до 4.900,00 КМ са ПДВ-ом;
ЛОТ 3 – Услуге интернетског портала у вриједности уговора до 4.800,00 КМ са ПДВ-ом;
ЛОТ 4 – Услуге интернетског портала у вриједности уговора до 4.700,00 КМ са ПДВ-ом;
ЛОТ 5 – Услуге интернетског портала у вриједности уговора до 4.000,00 КМ са ПДВ-ом;
ЛОТ 6 – Услуге интернетског портала у вриједности уговора до 2.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Понуђач може доставити понуду за све лотове, али може бити изабран као
најповољнији за само један лот, на начин како је то дефинисано у даљем тексту.
Методологија избора интернетског портала по лотовима је сљедећа:
- Понуда интернетског портала која буде изабрана као најповољнија за ЛОТ 1 неће
се разматрати приликом оцјене понуда за остале лотове;
- Понуда интернетског портала која буде изабрана као најповољнија за ЛОТ 2 неће
се разматрати приликом оцјене понуда за остале лотове;
- Понуда интернетског портала која буде изабрана као најповољнија за ЛОТ 3 неће
се разматрати приликом оцјене понуда за остале лотове.
- Понуда интернетског портала која буде изабрана као најповољнија за ЛОТ 4 неће
се разматрати приликом оцјене понуда за остале лотове.
- Понуда интернетског портала која буде изабрана као најповољнија за ЛОТ 5 неће
се разматрати приликом оцјене понуда за ЛОТ 6.
4. Период за који се закључује уговор:
Уговор ће се закључити на период до 31.12.2020. године.
5. Критеријум за избор понуде у складу са чланом 64. Закона:
„Најнижа цијена“
6. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити
Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити сљедеће услове:
− Да су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. Закона о
јавним набавкама;
У сврху испуњавања наведених услова понуђачи требају да доставе сљедеће доказе:
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Рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима, односно у регистар надлежног
општинског органа.
ДОКАЗ СЕ МОЖЕ ДОСТАВИТИ КАО ОБИЧНА КОПИЈА.
Поред напријед наведеног доказа понуда мора да садржи и попуњене:
- Образац за достављање понуде (Анекс 1);
- Образац за цијену понуде (Анекс 2).
−

7. Период важења понуде:
Понуда мора важити најмање 30 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуда.
8. Начин достављања понуде:
Понуде се достављају на адресу уговорног органа, у затвореној коверти, на којој мора бити
наведено:
− Назив и адреса уговорног органа;
− Назив и адреса понуђача;
− Број набавке: 2.02.2 - 1053 - 01/20
− Назив предмета набавке: услуге интернет портала;
− Назнака „не отварај“.
9. Адреса на коју се понуда доставља:
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Краља Алфонса
XIII број 21, Бања Лука, најкасније до: 01.06.2020. године до 12:00 часова.
Понуде које буду достављене на протокол уговорног органа након истека овог рока, неће се
узети у разматрање.
10. Датум и вријеме за провођење преговарања и/или дискусија са понуђачима ако је то
потребно:
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговор након пријема понуда
уколико оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. Преговор ће се
проводити у складу са чланом 10. Правилника, а сви понуђачи који благовремено доставе
понуде ће бити обавијештени о датуму и термину вођења преговора.
11. Врста и вриједност гаранције за озбиљност понуде или за уредно извршење уговора, уколико
су оне предвиђене:
Нема захтјева за гаранцију.
12. Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период
који не може бити дужи од три године:
Уговор ће се закључити на период до 31.12.2020. године.
13. Крајњи рок за доставу понуда (датум, мјесто и вријеме):
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lloxy4e ce AocraB/bajy go 01.06.2020. roAuHe 4o 12:00
'{acoBa.
14. Be6 aApeca crpaHrqe vnn Apy-a ilHrepHercKa aApeca na xojoj ce MolKe npey3eru AoAarHa
AoKyMeHraqnja (axo je 4o4arna AoKyMeHraqr,rja npe4er,lf ena):
Henna

4o4arHe AoKyMeHra 4rje.
:

L5. Kaga ce yKalxe norpe6a 3a ycnyraMa xoje. cy npe4nner oBor no3rBa Cnyx6eHHK 3a oAHoce ca
jaenou.thy OoH4a he ce nrcnneuo o.6parrrr nonyfavy. Pox sa h3BprueFbe ycnyre je 1 (je4ax)
AaH vnvl
24qaca o4 nprjenna aaxrjeea oA crpaHe OoH4a.
L6. flpaeua 3aurrra;
floHyfavr,r nnory najaanrn xan6y xa oeaj nocrynax Ha6aexe y poKy oA 10 (4ecer) AaHa oA AaHa
o6jaee ex ante o6aajeurerua o rpaHcnapeHrHocn4, Ann y poxy o4 30 (rpn4ecer) AaHa oA AaHa
o6jaee o6aejeurerua o 4o4jenh yroBopa aKo ex ante o6aejerxreFbe o rpaHcnapeurHocrr Hrje
o6jaerueHo.

D-rnai

l: infb(Dekofonelrs.org
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АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Набавка услуга интернет портала
Број понуде: ________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Краља Алфонса XIII број 21, Бања Лука
ПОНУЂАЧ
Назив и сједиште понуђача
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач је у ПДВ систему
Адреса за доставу поште
Е – маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача:
______________________________________________________
Потпис овлаштене особе: _________________________________
Мјесто и датум: _________________________________________
Печат фирма/предузећа:
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АНЕКС 2 - 1
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЛОТ 1 - Набавка услуга интернет портала
_____________________________________
(Назив добављача)
Адреса:______________________________
Тел/факс:_____________________________
ПДВ број: ___________________________
Идентификациони број:________________
Број жиро рачуна:_____________________
код ____________________________ банке
Понуда бр. ______________ од ________.2020. године

Р.б.

Назив и опис услуге

Јединица
мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере без
ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а (количина х јед.
цијена)

Интервју
са
директором
на
1 текст
4
насловној страници
Објава достављених
текстова (текстови и
фотографије, јавни
2.
огласи, конкурс за
1 текст
10
додјелу средстава и
слично) у рубрици
вијести
3.
Банер 300х150
мјесец
3
Укупно без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цијена са укљученим попустом и ПДВ-ом:
1.

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку мора се навести цијена.
2. Цијена понуде садржи све трошкове које Фонд треба платити добављачу и Фонд не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Рок вршења услуга: сукцесивно по потреби и налогу Фонда. Рок извршења услуге је 1 (један)
дан или 24 часа од пријема захтјева од стране Фонда.
4. Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, након што су
предметне услуге извршене.

Датум, ___________________

___________________________
Овлаштено лице добављача

М.П.
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АНЕКС 2 - 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЛОТ 2 - Набавка услуга интернет портала
_____________________________________
(Назив добављача)
Адреса:______________________________
Тел/факс:_____________________________
ПДВ број: ___________________________
Идентификациони број:________________
Број жиро рачуна:_____________________
код ____________________________ банке
Понуда бр. ______________ од ________.2020. године

Р.б.

Назив и опис услуге

Јединица
мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере без
ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а (количина х јед.
цијена)

Интервју
са
директором
на
1 текст
3
насловној страници
Објава достављених
текстова (текстови и
фотографије, јавни
2.
огласи, конкурс за
1 текст
13
додјелу средстава и
слично) у рубрици
вијести
3.
Банер 300х150
мјесец
3
Укупно без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цијена са укљученим попустом и ПДВ-ом:
1.

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку мора се навести цијена.
2. Цијена понуде садржи све трошкове које Фонд треба платити добављачу и Фонд не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Рок вршења услуга: сукцесивно по потреби и налогу Фонда. Рок извршења услуге је 1 (један)
дан или 24 часа од пријема захтјева од стране Фонда.
4. Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, након што су
предметне услуге извршене.

Датум, ___________________

___________________________
Овлаштено лице добављача

М.П.
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АНЕКС 2 - 3
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЛОТ 3 - Набавка услуга интернет портала
_____________________________________
(Назив добављача)
Адреса:______________________________
Тел/факс:_____________________________
ПДВ број: ___________________________
Идентификациони број:________________
Број жиро рачуна:_____________________
код ____________________________ банке
Понуда бр. ______________ од ________.2020. године

Р.б.

Назив и опис услуге

Јединица
мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере без
ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а (количина х јед.
цијена)

Интервју
са
директором
на
1 текст
3
насловној страници
Објава достављених
текстова (текстови и
фотографије, јавни
2.
огласи, конкурс за
1 текст
11
додјелу средстава и
слично) у рубрици
вијести
3.
Банер 300х150
мјесец
3
Укупно без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цијена са укљученим попустом и ПДВ-ом:
1.

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку мора се навести цијена.
2. Цијена понуде садржи све трошкове које Фонд треба платити добављачу и Фонд не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Рок вршења услуга: сукцесивно по потреби и налогу Фонда. Рок извршења услуге је 1 (један)
дан или 24 часа од пријема захтјева од стране Фонда.
4. Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, након што су
предметне услуге извршене.

Датум, ___________________

___________________________
Овлаштено лице добављача

М.П.
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АНЕКС 2 - 4
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЛОТ 4 - Набавка услуга интернет портала
_____________________________________
(Назив добављача)
Адреса:______________________________
Тел/факс:_____________________________
ПДВ број: ___________________________
Идентификациони број:________________
Број жиро рачуна:_____________________
код ____________________________ банке
Понуда бр. ______________ од ________.2020. године

Р.б.

Назив и опис услуге

Јединица
мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере без
ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а (количина х јед.
цијена)

Интервју
са
директором
на
1 текст
3
насловној страници
Објава достављених
текстова (текстови и
фотографије, јавни
2.
огласи, конкурс за
1 текст
10
додјелу средстава и
слично) у рубрици
вијести
3.
Банер 300х150
мјесец
3
Укупно без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цијена са укљученим попустом и ПДВ-ом:
1.

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку мора се навести цијена.
2. Цијена понуде садржи све трошкове које Фонд треба платити добављачу и Фонд не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Рок вршења услуга: сукцесивно по потреби и налогу Фонда. Рок извршења услуге је 1 (један)
дан или 24 часа од пријема захтјева од стране Фонда.
4. Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, након што су
предметне услуге извршене.

Датум, ___________________

__________________________
Овлаштено лице добављача

М.П.
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АНЕКС 2 - 5
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЛОТ 5 - Набавка услуга интернет портала
_____________________________________
(Назив добављача)
Адреса:______________________________
Тел/факс:_____________________________
ПДВ број: ___________________________
Идентификациони број:________________
Број жиро рачуна:_____________________
код ____________________________ банке
Понуда бр. ______________ од ________.2020. године

Р.б.

Назив и опис услуге

Јединица
мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере без
ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а (количина х јед.
цијена)

Интервју
са
директором
на
1 текст
3
насловној страници
Објава достављених
текстова (текстови и
фотографије, јавни
2.
огласи, конкурс за
1 текст
9
додјелу средстава и
слично) у рубрици
вијести
3.
Банер 300х150
мјесец
2
Укупно без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цијена са укљученим попустом и ПДВ-ом:
1.

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку мора се навести цијена.
2. Цијена понуде садржи све трошкове које Фонд треба платити добављачу и Фонд не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Рок вршења услуга: сукцесивно по потреби и налогу Фонда. Рок извршења услуге је 1 (један)
дан или 24 часа од пријема захтјева од стране Фонда.
4. Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, након што су
предметне услуге извршене.

Датум, ___________________

__________________________
Овлаштено лице добављача

М.П.
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АНЕКС 2 - 6
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЛОТ 6 - Набавка услуга интернет портала
_____________________________________
(Назив добављача)
Адреса:______________________________
Тел/факс:_____________________________
ПДВ број: ___________________________
Идентификациони број:________________
Број жиро рачуна:_____________________
код ____________________________ банке
Понуда бр. ______________ од ________.2020. године

Р.б.

Назив и опис услуге

Јединица
мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере без
ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а (количина х јед.
цијена)

Интервју
са
директором
на
1 текст
2
насловној страници
Објава достављених
текстова (текстови и
фотографије, јавни
2.
огласи, конкурс за
1 текст
2
додјелу средстава и
слично) у рубрици
вијести
3.
Банер 300х150
мјесец
1
Укупно без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цијена са укљученим попустом и ПДВ-ом:
1.

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку мора се навести цијена.
2. Цијена понуде садржи све трошкове које Фонд треба платити добављачу и Фонд не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Рок вршења услуга: сукцесивно по потреби и налогу Фонда. Рок извршења услуге је 1 (један)
дан или 24 часа од пријема захтјева од стране Фонда.
4. Услови и начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, након што су
предметне услуге извршене.

Датум, ___________________

__________________________
Овлаштено лице добављача

М.П.
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