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Број: 01-404-153/1-20
Датум: 31.12.2020. године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Поштовани,
У име ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА позивамо Вас да доставите понуду у поступку додјеле
уговора за пружање консултантских и адвокатских услуга. Процедура јавне набавке ће се
обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б
Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 66/16).
Служба која је овлаштена да води комуникацију у име уговорног органа са понуђачима је
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности, Тел. 052/416-012, Контакт особа:Горан
Драгаш, е-маил адреса: impokd@gmail.com.
1. Предмет јавне набавке је пружање консултантских и адвокатских услуга, ЈРЈН: 79112000-2.
2. Набавка се састоји у пружању консултантских и адвокатских услуга за потребе Општинске
управе Општине Козарска Дубица, у свим фазама поступка који се води пред судовима у
којима је Општина Козарска Дубица, у поступцима пред судовима гдје је заступање од
стране адвоката допуштено.Броје преузетих предмета је до тристотине.Уговорни орган ће
мјесечно слати до 30 предмета најуспјешнијем понуђачу.Уговорни орган се обавезује
плаћати друге стварне трошкове (трошкове судских и других такса, путне трошкове и
трошкове смјештаја везане за поступак) уз презентацију
доказа о насталим
трошковима.Адвокат нема право од Уговорног органа тражити накнаду по адвокатској
тарифи, осим накнаде трошкова (утврђене паушалне накнаде и презентованих стварних
трошкова).Адвокат и Уговорни орган су дужни одредити лице између којих ће постојати
координација рада.Адвокат се обавезује Уговорном органу достављати мјесечне извјештаје
о стању преузетих предмета.
3.

Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2021. године.

4. Уговор се додјељује добављачу на основу критерија најниже цијене технички
задовољавајуће понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати.
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда,
уколико оцјени на основу достављених понуда да су преговори неопходни.
5. Уговор ће се извршавати у сједишту адвоката
6. Плаћање пружених услуга вршиће се паушално мјесечно, по испостављеној фактури, у року
од 15 (петнаест) дана од дана испостављања фактуре, без обзира на вриједност самог
предмета.
7. Процијењена вриједност јавне набавке пружање консултантских и адвокатских услуга је
12.000,00 КМ без ПДВ-а.

8. Услови за учешће и потребни докази
Да би учествовали у процедури предметне јавне набавке, добављачи требају доставити следећу
документацију:
8.1 Назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона, факса, увјерење о
идентификационом броју, увјерење о обвезнику ПДВ-а, ако је ПДВ обвезник
8.2 Копија Рјешења уписа у именик адвоката, овјерена код надлежног органа, при чему
овјера не смије бити старија од три мјесеца
8.3 Образац за понуду (Анекс 1)
8.4 Образац за цијену понуде, попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу 2 тендерске
документације, овјерен и потписан од стране понуђача,
8.5 Нацрт Уговора дат у Анексу 3 тендерске документације
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије, и не могу бити
старије од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде.
9. Понуде се достављају само у оригиналу и у затвореним ковертама на адресу: Општина
Козарска Дубица, Ул. Светосавска бр. 5, 79240 Козарска Дубица, са назнаком: Понуда
за пружање консултантских и адвокатских услуга, не отварај, најкасније до 18.01.2021.
године до 11:00 часова. Јавно отварање понуда ће се одржати 18.01.2021. године у 12:00
часова, у просторијама уговорног органа, адреса Општина Козарска Дубица, Ул.
Светосавска бр. 5, 79240 Козарска Дубица,Мала сала Скупштине општине.
10. Критериј додјеле уговора и цијена
10.1
10.2

Уговор се додјељује добављачу на основу критерија:Најнижа цијена
Уговорни орган ће примијенити преференцијални третман

11. Обавјештење о додјели
11.1.

У складу са чланом 10 став 1.Правилника о поступку додјеле уговора о услугама
из Анекса II ди Б закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,
бр.66/16) Уговорни орган ће донијети Одлуку о избору најповољнијег понуђача
за набавку услуге на основу достављених понуда.Сви добављачи ће бити
обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке у
року од седам дана о дана доношења одлуке.

12. Информације о заштити права добављача
У случају да је уговорни орган извршио повреду одредби Закона или подзаконских
аката имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима
прописаним чланом 99.и 101.Закона.
Анекси:
Анекс 1-Образац за понуду,
Анекс 2-Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом
Анекс 3-Нацрт Уговора
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мр сци. др мед. Раденко Рељић

Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: 01-404-153/20
Број набавке објављене на интернет страници општине Козарска Дубица
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
Назив уговорног органа
СВЕТОСАВСКА БР. 5
Адреса
79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА
Сједиште
ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив
члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана
групе понуђача
(уколико се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште
Е – маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке Пружање консултантских и адвокатских услуга, који сте
покренули објавом Позива за достављање понуда на интернет страници Општине
Козарска Дубица дана 31.12.2020. године, достављамо Вам понуду и изјављујемо следеће:
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена наше понуде износи:
Укупна цијена без ПДВ-а: ______________________________________ КМ
словима_________________________________________________________________

или

Попуст у износу од _________% тако да цијена са попустом и без ПДВ-а
износи___________КМ или словима ______________________________________ КМ.
ПДВ (17%): ________________ КМ или словима __________________________
Укупна цијена
са ПДВ-ом: ___________________________________ КМ
словима________________________________________________________________

или

2. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања)
Назив и сједиште подуговарача: __________________________________________ и/или дио
уговора који се намјерава подуговарати: _____________________________
(понуђач може навести оба или само један од напријед наведених података, чиме је изјавио
да има јасну намјеру подуговарања)
3. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих
резерви и ограничења. У прилогу достављамо образац за цијену понуде који је
попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У случају разлике у
цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за
цијену понуде.
4. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног
третмана домаћег изјављујемо слиједеће (заокружити оно што је тачно):
а) наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана
б) наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана домаћег
Ова понуда важи 60 (шездесет) дана , рачунајући од истека рока за пријем понуда.
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

___________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)

Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
________________________________
(назив и сједиште понуђача)
________________________________
(адреса понуђача)
Број: __________
Датум: ___________
ПРЕДМЕТ: Понуда за пружање консултантских и адвокатских услуга
Назив услуге
р.б.
1.

Укупна цијена без
ПДВ-а

Пружање консултантских и адвокатских услуга
за потребе Општинске управе Општине
Козарска Дубица, у свим фазама поступка који
се води пред судовима у којима је Општина
Козарска Дубица, у поступцима пред судовима
гдје је заступање од стране адвоката допуштено,
у току 2021.године.
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:
ПОПУСТ ___%:
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:

_______________________________
(потпис и печат овлаштеног лица)
Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у обрасцу за цијену понуде 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, одн. не може се исправљати

Анекс 3
На основу члана 72.Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број:39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем Анекса II дио Б за вршење
консултантских и авдокатских услуга закључује се:
УГОВОР
О пружању консултантских и адвокатских услуга
Уговорне стране:
- ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА, ______________________________________ (у
даљем тексту: Наручилац), и
-_______________________________________________(у даљем тексту: Извршилац)
у Козарској Дубици закључили су слиједећи
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је пружање консултантских и адвокатских услуга (у даљем
тексту:услуга) за потребе Наручиоца.
Наручилац повјерава Извршиоцу, а Извршилац прихвата обавезу да за потребе
Наручиоца пружа консултантске и адвокатске услуге у свим фазама поступка који се води пред
судовима у којима је Општина Козарска Дубица, у поступцима пред судовима гдје је заступање
од стране адвоката допуштено.
Саставни дио овог Уговора је понуда Извршиоца, број:________, од дана _________,
сачињена према обрасцу за цијену понуде.
Уговорне стране су сагласне да реализују уговор према дефинисаним условима
постављеним у Позиву за достављање понуда.
Члан 2.
Наручилац наручује предметне услуге, Извршилац прихвата да изврши услуге, на
основу проведеног поступка у складу са Правилником о поступку додјеле Уговора о услугама
из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама и Одлуке Наручиоца о избору најповољнијег
понуђача.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 3.
Извршилац се обавезује да ће услуге које су предмет овог уговора пружати у току
2021.године, у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2021.године, у складу са
захтјевима Наручиоца.
ЦИЈЕНА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће за услуге које су предмет уговора плаћати мјесечни
паушални износ од ________ КМ, у који износ није укључен порез на додату
вриједност.Укупна вриједност уговорених услуга за цијели уговорени период износи ________
КМ без урачунатог пореза на додату вриједност.Наведене цијене биће увећане за припадајући
порез на додату вриједност
Наручилац се обавезује да неће доћи до промјене цијена исказаних у Обрасцу за цијену
понуде током уговореног периода.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање уговорених услуга вршити у року од 15
(словима:петнаест) дана о дана испостављања рачуна за претходни мјесец од стране
Извршиоца.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 6.
У случају да Извршилац не испуњава своје уговорене обавезе у погледу рокова и
квалитета пружања услуга Наручилац има право раскинути уговор и уговорене услуге
повјерити другом Извршиоцу.
ИЗМЈЕНА УГОВОРА И РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне измјене и допуне овог уговора
начинити у писаној форми путем анекса уговора.
Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати ријешити мирним путем и
споразумијевањем у противном надлажн је Окружни привредни суд у Приједору.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обје уговорне стране.Уговор је сачињен
у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих су 4 (четири) за Наручиоца а 2 (два) за Извршиоца.
ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

__________________
(потпис и печат)

__________________
(потпис и печат)

Сагласан сам са Нацртом Уговора
Овлаштено лице Понуђача ___________________________________
(име, презиме и функција)
________________________________________
својеручни потпис

