На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање
депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о јавним
набавкама не примењује, дана 30.8.2022. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке испитивања јавног мњења
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Наручилац) има потребу за ангажовањем пружаоца
услугe испитивања јавног мњења ради утврђивања навика у штедњи и степена упознатости грађана
с основним карактеристикама система осигурања депозита.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ОПИС НАБАВКЕ
Припрема и спровођење једног квантитативног теренског („лицем у лице“) испитивања јавног
мњења о упознатости најшире јавности с основним карактеристикама система осигурања
депозита (10-12 питања + демографија)
-

-

Помоћ Наручиоцу приликом израде упитника;
Обука и техничко опремање анкетара (упознавање с темом испитивања, пожељним
локацијама, начином избора испитаника, расподела електронских уређаја и програма за упис
одговора итд);
Спровођење квантитативног теренског истраживања на репрезентативном националном
узорку од најмање 1.000 грађана узраста преко 18 година у једном таласу;
Обрада и контрола квалитета података (преглед, логичка контрола, кодирање и
постстратификација);
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-

Анализа података, табелирање и израда Power Point презентације и наративног извештаја о
резултатима истраживања и кључним налазима, са статистичким табелама и дијаграмима
(укупно и за свако питање посебно, с анализом одговора по демографским подацима).

Напомена:
Теренско испитивање спроводи се на јавним местима, по договору с Наручиоцем.
Време предвиђено за спровођење испитивања и израду извештаја од тренутка дефинисања анкетних
питања јесте максимално 30 календарских дана.
По спровођењу испитивања јавног мњења, Понуђач је дужан да Наручиоцу достави презентацију у
Power Point-u и наративни извештај о резултатима истраживања, са статистичким табелама и
графиконима.
Понуђач мора да гарантује професионалност и квалитет пружених услуга.
У укупну процењену вредност предметне набавке улази цена услуге изабраног понуђача и
комплетни трошкови у вези са реализацијом сваког појединачног посла.
Термин спровођења истраживања утврђује Наручилац у периоду трајања уговора (годину дана).
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Понуђач треба да:
- буде правно лице регистровано за истраживање тржишта и испитивање јавног мњења у
периоду од најмање 7 година до дана за достављање понуда (утврђује се увидом у јавни
регистар пословних субјеката или достављањем копије документа из надлежног регистра);
- да је у претходних 6 година спровео најмање 10 теренских истраживања тржишта или јавног
мњења на најмање 1.000 испитаника опште популације (доказује се уносом основних
података о наручиоцима и теми истраживања на обрасцу из Прилога 2 – Референтна листа, с
потписом овлашћеног лица);
- да има ангажованих или у радном односу (на одређено или неодређено време) 5 стручних
лица на пословима истраживања тржишта и испитивања јавног мњења, као и одговарајућу
мрежу од најмање 50 активних теренских анкетара (доказује се достављањем изјаве у
слободној форми).
У случају прихватања понуде од стране Агенције, уговор би био закључен на период од годину дана
од дана потписивања обе уговорне стране.
БУЏЕТ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
Максимални износ средстава намењен за плаћање услуге на годишњем нивоу износи 769.690,00
динара без ПДВ-а, односно 923.628,00 динара са ПДВ-ом.
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НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на Обрасцу понуде који се налази у Прилогу 1 овог позива. Понуда мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуда се доставља на адресу наручиоца:
Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)
са назнаком: ,,Понуда за набавку услугe испитивања јавног мњења – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђач је дужан да уз Образац понуде достави попуњен и потписан Модел уговора који се налази
у Прилогу 3 овог позива.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 8. септембра
2022. године, до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова, на
адреси наручиоца, сала за састанке на IV спрату. Отварање понуда спроводи комисија за
спровођење набавке. Поступку отварања понуда присуствују само представници понуђача уз
претходно подношење писменог пуномоћја.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи
рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде не може мењати понуду.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Понуђач не доставља важећи
комерцијални ценовник. Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Понуђач ће наручиоцу испоставити рачун по извршеној услузи односно након предаје коначног
извештаја при чему ће понуђач понудити рок за плаћање. Рок плаћања не може бити краћи од 10
дана, нити дужи од 45 дана од датума достављања рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука ће бити донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ
Додатна појашњења и информације у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити путем
поште или електронске поште.
Лицa за контакт:
Силвија Сеизовић
e-mail адреса: silvija.seizovic@aod.rs
011/2075-155

Наташа Јаковљевић
e-mail: natasa.jakovljevic@aod.rs
011/2075-127
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ПРИЛОГ 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДА
у динарима
НАБАВКА
услуга испитивања јавног мњења

Укупна цена истраживања наведена у
Техничкој спецификацији без ПДВ-а

Укупна цена истраживања наведена у
Техничкој спецификацији са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде (минимум 60 дана)

Место и начин испоруке

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________

_____________________
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ПРИЛОГ 2 - ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНE ЛИСТЕ

НАБАВКА
услуга испитивања јавног мњења
Р.б.

Назив наручиоца
(корисника услуга)
и седиште

Матични број
наручиоца

Број и
датум уговора

Важење
уговора

Тип истраживања и
величина узорка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Место и датум:
________________

Понуђач:
__________________
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ПРИЛОГ 3
МОДЕЛ УГОВОРА
Наручилац:

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2, ПИБ
104001240, матични број 17606786, коју заступају председник Одбора
директора Небојша Анђелковић и члан Одбора директора Саша Савић

Извршилац:

________________________,
_______________, матични
_______________

адреса:
___________________,
ПИБ
број __________________, кога заступа

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац објавио позив за достављање понуде у поступку набавке услуга истраживања
јавног мњења, дана _______. 2022. године;
- да је Извршилац доставио благовремену и потпуну понуду бр. ______ дана _______2022. године,
која у потпуности одговара условима из техничке спецификације из позива, налази се у прилогу
уговора и чини његов саставни део;
− да је дана _______2022. године, донета Одлука којом је понуда Извршиоца проглашена
најповољнијом.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга једног теренског истраживања јавног мњења за потребе
Агенције за осигурање депозита, које се спроводи у свему према техничкој спецификацији из позива
и понуди Извршиоца бр. _________ од дана _________2022. године.
Члан 2.
Уговорена цена за предмет уговора из члана 1. Уговора износи ______________ динара без ПДВ-а,
односно _________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Цена за предметне услуге дата је у понуди Извршиоца бр. _______ од ______.2022. године, која чини
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Процењена вредност предметне набавке износи _____________________ динара без ПДВ-а, односно
_________________ динара са ПДВ-ом (уписује наурчилац).
Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2022.
годину за ове намене.
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Члан 4.
Извршилац је дужан да врши услуге према условима из конкурсне документације и у складу са
захтевима Наручиоца, као и да за извршење предметне услуге ангажује свој кадровски и технички
капацитет који у датим околностима неопходан за обављање послова.
Извршилац је дужан да буде доступан за консултације у вези с израдом упитника, као и да поседује
одговарајућу техничку опрему која омогућава електронску и другу комуникацију између уговорних
страна.
Уговорне стране су сагласне да ће заједно утврђивати радње, мере, поступке и рокове везане за
реализацију сваке појединачне активности, а у складу са потребама Наручиоца.
Члан 5.
Истраживање јавног мњења из члана 1. овог уговора треба да буду спроведено у периоду по избору
Наручиоца, а најкасније до септембра 2023. године.
Уговорне стране су сагласне да се о спровођењу уговора старају њихови представници, и то:
− Јелена Петровић, у име Наручиоца,
− __________________________, у име Извршиоца.
Члан 6.
Извршилац се обавезује да предметне услуге врши стручно и квалитетно, односно да предметну
услугу изврши по принципима брзог, правовременог, поузданог, непристрасног и објективног
прикупљања података, обраде, анализе и обавештења, а поступајући у свему по договору са
Наручиоцем. У случају да извршене услуге немају тражене квалитативне карактеристике, односно
имају недостатаке у погледу квалитета, то ће се записнички констатовати од стране овлашћеног
представника Наручиоца.
Члан 7.
Сви материјали, документација, кореспонденција и слично које Наручилац достави Извршиоцу
сматрају се поверљивим и Наручилац је дужан да о томе обавести своје запослене и да се постара за
адекватну заштиту поверљивости тих података.
Извршилац нема право да без претходне сагласности Наручиоца достави или на други начин учини
доступним било који податак или документ примљен од Наручиоца током реализације уговора и по
његовом истеку. Ниједан такав податак или документ не сме се користити ни за једну другу сврху
осим за испуњење уговорних обавеза.
Извршилац је дужан да податке, односно документацију које је добио од Наручиоца или је до њих
дошао током рада, чува као пословну тајну и након престанка уговорних обавеза, у складу са
одредбама овог уговора и важећим прописима Републике Србије.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши у року од _________ дана од дана пријема фактуре
Извршиоца.
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Фактура се доставља по спровођењу испитивања јавног мњења и достављању презентације у Power
Point-u и наративног извештаја о резултатима истраживања, са статистичким табелама и
графиконима Наручиоцу, а по добијању писмене сагласности Наручиоца, којом се потврђује да је
услуга извршена у целости и на очекиваном нивоу квалитета.
Наручилац ће извршити уплату на рачун Извршиоца број _______________________, који се води
код банке ______________________.
Члан 9.
Свака уговорна страна може раскинути уговор у складу са законом којим се уређују облигациони
односи.
Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана износи 30 дана и тече од
дана достављања писменог обавештења о отказу. За време отказног рока, уговорне стране су дужне
да извршавају своје обавезе утврђене овим уговором.
Члан 10.
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања. Уговор може престати
и пре истека наведеног периода, односно утрошком нивоа средстава обезбеђених финансијским
планом Наручиоца за 2022. годину за ове намене, о чему ће обавестити Испоручиоца.
Члан 11.
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулише
облигационе односе.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у реализацији овог уговора
решавају споразумно, а уколико то није могуће, спор ће се решавати пред надлежним судом у
Београду.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака од уговорних страна задржава за своје
потребе по 2 (два) примерка.
ЗА ИЗВРШИОЦА

______________

ЗА НАРУЧИОЦА

________________
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