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,ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



 Подаци о наручиоцу

НаручилацЈЕДРИЛИЧАРСКИСАВЕЗ СРБИЈЕ
Адреса:Македонска  , Београд
Интернет страницаZZZ VDLOLQJ RUJ UV
Врста Наручиоца:Удружење грађана
Телефон  
H P DLOMVV UELMH#VEEU V
т. рачун   
Пиб: 
М. број 
Контак особа: Љубиша Стошковић


  Врста поступка јавне набавке
 Предметнајавнанабавка сеспроводиупоступкујавненабавкемалевредностиускладу
са Законом и подзаконским актима којима сеуређују јавне набавке.

  Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН МВ  је услугаt хотелскеуслугеу Голупцу
Понуђенеуслуге морајууцелини да одговарајузахтевима из конкурсне документације.
Понуђачи могу поднети понудусамо за целокупну набавку

  Контакт лице или служба)
Лице за контакт BBBBB BBBBBBBBBBBBBBBB


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ је услуга, шифра из ОРНа:
55100000 Хотелске услуге




























 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Услугехотелске услугеобухватају

Смештај и исхранау Голупцу
Период: од закључењауговора по договору између наручиоца и понуђача
 
Период коришћењауслугаиброј особакорисникауслугасуподложнипроменисачимеје
понуђачупознат и подносећи понудусагласан
Врстауслуга: пун пансиону двокреветним и трокреветним собама
Осигурање и боравишна таксаукључениу цену
набавка сеспроводи ради одржавања кампа
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ  И  ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА


 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ  И  ЗАКОНА

  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне условезаучешћеу поступку јавне набавкедефинисане чл. 75. Закона, и то
  Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
ст  тач  Закона  
  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде
кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита кривично
дело преваре чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  
  Да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РепубликеСрбије илистранедржавекадаимаседиштенањеној територији(чл.  ст  тач
 Закона  
  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада заштити
животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.  ст  
Закона  


Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке  мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
условезаучешћеу поступку јавне набавке,дефинисане чл. 76. Закона, и то

 да има неопходанкадровскикапацитет и то

даимаурадномодносунанеодређено и/илиодређено временајмање лица акоја ће
бити одговорна за извршењеуговора и квалитет пруженихуслуга
 да има неопходантехничкикапацитети то
даима довољан смештајни капацитет

Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно као група понуђача заједно.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом  Закона
подизвођачморадаиспуњаваобавезнеусловеизчлана став тач  до Законаиуслов
из члана   став  тачка   Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача
 Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана   став  тач   до   Закона а додатне услове испуњавају
заједно.
Условизчлана став тач   Закона дужанје даиспунипонуђач изгрупепонуђачакојем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова














 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл.  став  Закона понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђачадатје упоглављу9 ,, осимзауслов изчлана Став  Тачка Закона којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понудудоставити овлашћење за потписивање

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лицасваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у поглављу 9 ,, потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

Наручилацможепредоношењаодлукео доделиуговорадатражиод понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњеностиуслова

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од  дана не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву

Понуђач није дужан дв достакља наувид докаезекоји су јавно доступни па интернет
страницаманадлежнихоргана
Понуђач је дужандабезодлагањаписмено обавестинаручиоцао било којојпромениувезиса
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношеу одлуке односно
закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописанначин

IV УПУТСТВО ПОНУЂИЧИМА КАКО СА САЧИНЕ ПОНУҜУ

 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НАКОЈЕМ ПОНОДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику

  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији
затворенунаначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћуутврдитидасепрви
пут отвара

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресусвих учесникау заједничкој понуди




Понуду доставити на адресу Једриличарски савез Србије Македонска  Београд
препорученом пошиљком или лично,са назнаком



,,Понуда за јавну набавку хотелских услуге, број ЈН МВ НЕ ОТВАРАТИ 


Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до       
године до    часова.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти односно кутији у којој се понуда
налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа Уколико је понудадостављена непосредно наручилацћепонуђачупредатипотврду
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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену са
назнаком да је поднетанеблаговремено.

Понуда мора да садржи
x попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде
x попуњене од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у
обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови
понуде није неопходно попунити ипотписати
x Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде Понуда
мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама У супротном понуда ће бити одбијена због
битних недостатака понуде

Напомена:
Уколико понуђачиподносезаједничку понуду група понуђача може да сеопредели даобрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача изгрупекоји ћепотписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл  и  Закона) који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу  наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл  Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понудаодржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
       године у     часова на адреси  Једриличарски   савез Србије Македонска
 , Београд

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда комисији за јавну
набавкунаручиоцауручујуписмено овлашћењезаучешћеупоступкујавног отварањапонуда
које мора бити заведено код понуђача оверено печатом и потписано од стране одговорног
лица понуђача





 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА


Подношење понуде саваријантама није дозвољено.



 НАЧИН ИЗМЕНЕДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

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.

Измену допунуилиопозив понудетребадоставитинаадресу  Једриличарскисавез Србије
Македонска 28/2, Београдса назнаком
„Измена понуде за јавну набавку хотелске услугH , број ЈНМВ   НЕ ОТВАРАТИ 
или
„Допуна понуде за јавну набавку хотелске услугеброј ЈНМВ   НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде за јавну набавку хотелске услуге, број ЈНМВ   НЕ ОТВАРАТИ 
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку хотелске услугеброј ЈН МВ НЕ
ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача У случају да понуду
подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресусвихучесникау заједничкој понуди

По истеку рока за подношење понуда понуђачне може да повуче нити да мења своју понуду

 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице можеучествоватиувише заједничкихпонуда

У Обрасцу понуде (поглавље 9  понуђач наводи на који начин подноси понуду односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем

 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
9  наведе да понуду подноси са подизвођачем проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу а који не може бити већи од   као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште
подизвођача уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен иууговоруо јавној набавци
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурснRM документацији у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглаваља9,, 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке
односно извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача Понуђач је дужан да



наручиоцу нањегов захтев, омогућиприступкод подизвођача радиутврђивањаиспуњености
траженихуслова






 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача

Уколико понудуподносигрупапонуђача саставнидео заједничкепонудеморабитиспоразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана ст  тач  до  Закона и то податкео:
x члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
x понуђачу који ћеу имегрупе понуђача потписатиуговор,
x понуђачу који ћеу имегрупе понуђача дати средство обезбеђења
x понуђачу који ће издати рачун
x рачуну на који ће битиизвршено плаћање
x обавезамасваког од понуђача из групе понуђача за извршењеуговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу ,,,
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља 9,,  Понуђачи из групе понуђача одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу Задруга може поднети понуду самостално, у своје
име, а за рачун задругара или заједничку понудуу име задругара

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари

 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

  Захтевиу погледуначина, рока иуслова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од  дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна али не и дужи од 45 дана.

Рачуниспостављапонуђачнаосновудокументакојипотврђуједаје извршенауслугаускладу
са Уговором

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс


  Захтевиу погледу квалитета извршењауслуге

Наручилац и понуђач ће за свако извршење услуге констатовати да ли су услуге које су
предмет јавне набавкеизвршенеу складу са Уговором



  Захтев у погледу рока извршењауслуге

Давалац услуга се обавезује да ће извршитиуслугу у року наведеном у техничкој спецификцији





  Захтев у погледу рока важења понуде



Рок важења понуде неможе бити краћи од 30 дана од дана отварањапонуда


У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде

Понуђач који прихватизахтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду

 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
УПОНУДИ

Цена морабитиисказанаудинарима саибезпорезанадодатувредност саурачунатимсвим
трошковима које понуђач има у реализацијипредметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понудеузиматиу обзир цена без пореза на додату вредност

Цена је фиксна ине може семењати

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђенимусловима, наручилац ће поступитиускладуса чланом Закона

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део
одвојено искажеу динарима

  ПОДАЦИ О ВРСТИ САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊАОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средство обезбеђењаније предвиђено


  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање

  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу ЈЕДРИЛИЧАРСКИ савез Србије
Македонска   Београд Београдилинамејл тражитиод наручиоцадодатнеинформације
или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније  (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од  (три  дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
fЗахтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
број ЈН МВ  
Ако наручилацизмениилидопуниконкурснудокументацију  илимањеданапреистекарока
за подношење понуда дужан је да продужи рок заподношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда



По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном

није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом   
Закона

  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОДПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Послеотварањапонуданаручилацможеприликомстручнеоценепонудадауписаномоблику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу вредновању и
упоређивању понуда а може да врши контролу увид) код понуђача односно његовог
подизвођача члан 93. Закона  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу увид)код понуђача односно његовог подизвођача наручилацћепонуђачуоставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу
увид) код понуђача као икод његовог подизвођачаНаручилацможеузсагласностпонуђача
да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је
јединична цена Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће
његову понуду одбитикао неприхватљиву

  ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

не тражи се

  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена"
Цена за примену критеријума MH  један пун пансион за једну особу у двокреветној соби и
трокреветној соби

  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМАНА ОСНОВУКОЈИХ ЋЕНАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМЦЕНОМ

Елемент критеријума за доделууговора је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок
плаћања не може битикраћи од 15 нидужи од дана


 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан дауоквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да гарантује да је
ималац права интелектуалнесвојине(Образац изјаве из поглавља 9,, 




  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА



Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сносипонуђач

 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице или
пословно удружењеуњихово име

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу  ЈЕДРИЛИЧАРСКИ савез Србије Македонска  
Београд

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од 
дана од дана пријема захтева

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  дана пре истека рока за подношење
понуда без обзира на начин достављања У случају подношења захтева за заштиту права
којим се оспорава врста поступка садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права После доношења одлуке о додели
уговора из чл.  Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.  Закона
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке
Захтевомзазаштитуправанемогусеоспораватирадњенаручиоцапредузетеупоступкујавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока
Ако је уистомпоступкујавненабавкепоново поднетзахтев зазаштитуправаод странеистог
подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилацзахтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од   
динара
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права које је
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права као доказ о уплати
таксе усмислу члана 151. став 1. тачка  Закона, прихватиће се
  Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана   Закона која
садржи следеће
 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
 да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у потврди
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе
реализована  
 износ таксе из члана 156. Закона чије сеуплата врши
 број рачуна буџета    












шифру плаћања или 
позив на број:   
сврха Републичка административна такса број или друга ознака јавне набавке на коју се
односи поднетизахтев за заштиту права; као и назив наручиоца 
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца односно назив подносиоцазахтевазазаштитуправазакојег јеизвршена
уплата републичке административне таксе
  потпис овлашћеног лица банке


  Налог за уплату први примерак оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
републичке административне таксе као и назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршенауплата републичкеадминистративне таксе
  Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор
која садржи све напред поменуте елементе за подносиоце захтева за заштиту права
(корисницибуџетскихсредстава корисницисредставаорганизација заобавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава  који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора а који се водиу Управи за трезор;
  Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти  који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складуса законом и другим прописом

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.    Закона


 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од  
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана Закона
У случајудаје поднетасамо једнапонуданаручилацможезакључити уговор преистекарока
за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом став  тачка 5) Закона

Ако понуђач ком је додељен уговор у року од  (осам  дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци наручилац
може да закључиуговор са првим следећим најповољнијимпонуђачем

























9 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ






Понудабр. ________ одBBBBBBB  за јавну набавку хотелске услуге у Голупцу  број ЈНМВ
 


 ОПШТИ ПОДАЦИО ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

Порески     идентификациони     број 
понуђача(ПИБ  
Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача H PDLO  

Телефон

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивањеуговора 



 ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде
уколико понуду подноси група понуђача























 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



  Назив подизвођача





Адреса





Матични број





Порески идентификациони број:





Име особе за контакт





Проценат укупне

вредности



набавке

извршити

који

ће

подизвођач


Део предмета набавке који ће



извршити подизвођач
 

Назив подизвођача





Адреса





Матични број





Порески идентификациони број:





Име особе за контакт





Проценат укупне

вредности



набавке

извршити

који

ће

подизвођач


Део предмета набавке који ће



извршити подизвођач


Напомена:

Табелу f Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача одместа предвиђенихутабели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
















 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



  Назив учесника у заједничкој

понуди


Адреса





Матични број





Порески идентификациони број:





Име особе за контакт



 

Назив учесника у заједничкој



понуди


Адреса





Матични број





Порески идентификациони број:





Име особе за контакт



 

Назив учесника у заједничкој



понуди


Адреса





Матични број





Порески идентификациони број:





Име особе за контакт





Напомена:

Табелу f Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.




















 ɈɉɂɋɉɊȿȾɆȿɌȺɇȺȻȺȼɄȿ



ɍɫɥɭɝɚɯɨɬɟɥɚɛɪɨʁȳɇɆȼ
Ɋ ɇɚɡɢɜɭɫɥɭɝɟ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ
Ȼɪ








ȳɟɞɚɧ ɩɭɧ ɩɚɧɫɢɨɧ ɭ
ɞɜɨɤɪɟɜɟɬɧɨʁɫɨɛɢ
ȳɟɞɚɧ ɩɭɧ ɩɚɧɫɢɨɧ ɭ
ɬɪɨɤɪɟɜɟɬɧɨʁɫɨɛɢ
ɍɄɍɉɇɈ


ɐɟɧɚɩɨʁɟɞɢɧɢɰɢ
ɦɟɪɟɭɞɢɧɚɪɢɦɚ
ɛɟɡɨɛɪɚɱɭɧɚɬɨɝ
ɉȾȼɚ

ɐɟɧɚɩɨʁɟɞɢɧɢɰɢɦɟɪɟɭɞ
ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɢɦɉȾȼɨɦ

ɉɨʁɟɞɧɨʁɨɫɨɛɢ





ɉɨʁɟɞɧɨʁɨɫɨɛɢ











Ɋɨɤ ɩɥɚʄɚʃɚ ɧɟ ɤɪɚʄɢ ɨɞ ɞɚɧɚ ɧɢ ɞɭɠɢ ɨɞ  ɞɚɧɚ  ʁɟBBBBBBBBB ɞɚɧɚ ɨɞ ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ
ɩɪɢʁɟɦɚɢɫɩɪɚɜɧɨɢɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝɪɚɱɭɧɚ
ɊɨɤɜɚɠɟʃɚɩɨɧɭɞɟBBBBBɞɚɧɚ ɧɟɤɪɚʄɟɨɞɞɚɧɚ 

ɇɚɡɢɜɢɚɞɪɟɫɚɯɨɬɟɥɚ


 ɩɨɩɭɧɢɬɢ 

Ⱦɚɬɭɦ 









ɉɨɧɭɻɚɱ


Ɇɉ
ɇɚɩɨɦɟɧɟ
Ɉɛɪɚɡɚɰɩɨɧɭɞɟɩɨɧɭɻɚɱɦɨɪɚɞɚɩɨɩɭɧɢɨɜɟɪɢɩɟɱɚɬɨɦɢɩɨɬɩɢɲɟɱɢɦɟɩɨɬɜɪɻɭʁɟɞɚɫɭ
ɬɚɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɨɛɪɚɫɰɭ ɩɨɧɭɞɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɧɭɻɚɱɢ ɩɨɞɧɨɫɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ
ɩɨɧɭɞɭ ɝɪɭɩɚ ɩɨɧɭɻɚɱɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɞɚ ɨɛɪɚɡɚɰ ɩɨɧɭɞɟ ɩɨɬɩɢɫɭʁɭ ɢ ɩɟɱɚɬɨɦ
ɨɜɟɪɚɜɚʁɭ ɫɜɢ ɩɨɧɭɻɚɱɢ ɢɡ ɝɪɭɩɟ ɩɨɧɭɻɚɱɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɚ ɩɨɧɭɻɚɱɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢ ʁɟɞɧɨɝ
ɩɨɧɭɻɚɱɚɢɡɝɪɭɩɟɤɨʁɢʄɟɩɨɩɭɧɢɬɢɩɨɬɩɢɫɚɬɢɢɩɟɱɚɬɨɦɨɜɟɪɢɬɢɨɛɪɚɡɚɰɩɨɧɭɞɟ
ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɨɛɥɢɤɨɜɚɧ ɭ ɜɢɲɟ ɩɚɪɬɢʁɚ ɩɨɧɭɻɚɱɢ ʄɟ ɩɨɩɭʃɚɜɚɬɢ
ɨɛɪɚɡɚɰɩɨɧɭɞɟɡɚɫɜɚɤɭɩɚɪɬɢʁɭɩɨɫɟɛɧɨ

































9,МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР О ПРУЖАЊУХОТЕЛСКИХ УСЛУГА 



закључен данаBB  . године уБеограду, између

  ЈЕДРИЛИЧАРСКИ савез Србије, Македонска   Београд  кога  заступа
председник Светислав Свирачевић у даљем тексту корисник услуге  с једне
стране и
  BBBB BBBBBBBBBBBBBBB
из BBBBBBBBBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBB
број BBBBB кога
заступа директор BBBB BBBBBBBBBBBBBBBBB
у даљем тексту пружалац услуге  с
другестране, како следи


Уговарачи констатују:

  да је корисник услуга на основу члана   Закона о јавним набавкама f Службени
гласник РСq, број   , 14/15 и ) спровео поступак јавне набавке малевредности
да је пружалац услуге доставила понуду  број: BBBBB од BB BBB     године која у
потпуности одговара спецификацијама изконкурсне документације;
 да је наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда  број BBBB од BBBB BB 
  . године донео Одлукуо доделиуговора

Предмет уговора 

Члан 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
ХОТЕЛСКИХ услуга које морају да буду пружене у свему у складу са ПОНУДОМ и
ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ које су саставни део Уговора

Пружалац услуга се обавезује да пружи хотелске услуге кориснику услуга у периоду и броју
по захтеву наручиоца
Структурасоба двокреветнеи трокреветне


Члан 

За пруженеуслуге из члана 1. овог уговора, корисникуслуга ће платити пружаоцу за један пун
пансион
у двокреветној соби износ од BBBBBBBBBBBBB BB динара без пдв, односно BBBBBBBBBBBBBB
BB 
динара са пдв,

у трокреветној соби износ од BBBBBBBBBBBBBBB
динара без пдв, односно BBBBBBBBBBBBBBBB
динара са пдв















Члан 

Уговарачи су се споразумели да корисник услуга користити  услуге до  укупна вредност
услуга не може прећи износ од  динара без пдв, односно    динара са пдв.
Ценауслуге обухвата све трошкове: боравишнутаксу и осигурање

Члан 

Плаћање ће се извршити у року од BBBB дана од дана пријема исправне фактуре за пружене
услуге на текући рачундаваоца бр. _____________________ код банке

Раскид Уговора 

Члан 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:
 ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ касни са извршењемуслуга
 ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не поступи на начин предвиђен чланом  овог Уговора


Спорови

Члан 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором У
случају да исти не могу решити договором стварно је надлежанПривреднисуд уБеограду

Завршне одредбе

Члан 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима

Члан 

Овај Уговор је сачињен у   (четири  истоветних примерака од којих по   (два  примерка
задржавајууговарачи

 Председник




 Директор

BBBB BBBBBBBBBB BBBBBB B
  BBBBBBBBBBBBBBB


Светислав Свирачевић




















9,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ   И  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ  И  ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ




У складу са чланом  став  Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
навести    назив
понуђача@ у поступку јавне набавке хотелске услуге   ЈНМВ   испуњава све услове из
чл.  и  Закона односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то
  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписану одговарајући регистар;
  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде
кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита
кривично дело преваре
  Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
подношењапонуде
  Понуђач је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији 
  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
  Понуђач испуњава додатнеуслове

 Да има неопходан кадровски капацитет односно да има у радном односу на
неодређено и/или одређено време најмање BBBBBBBBBBBBBB
 лица а  која ће бити
одговорна за извршењеуговора и квалитет пруженихуслуга
 Да има неопходан технички капацет, односно довољно смештајних капацитета


Место:









Понуђач:
Датум

М.П.

Напомена:Уколико понудуподносигрупа понуђача,Изјава мора бити потписана одстране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

















ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ  ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ



У складу са чланом  став  Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
као заступник подизвођача, дајем следећу



И З Ј А В У


ПодизвођачBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
[навести назив
подизвођача@ у поступку јавне набавке хотелске услуге   ЈНМВ    испуњава све услове
изчл.  Закона односно условедефинисанеконкурсномдокументацијом запредметнујавну
набавку, и то

  Подизвођач је регистрован коднадлежног органа, односно уписану одговарајући регистар;
  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланорганизованекриминалнегрупе даније осуђиванзакривичнаделапротив привреде
кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита
кривично дело преваре
  Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде
  Подизвођач је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији 


Место:








Подизвођач:
Датум


М.П.



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.























9,,,
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом ЗаконаBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








(Назив понуђача 
даје:




ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке хотелске услуге ЈНМВ    поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима



Датум




М.П. 


Потпис понуђача




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштитуконкуренције, може понуђачу односно заинтересованом
лицуизрећи мерузабранеучешћа упоступку јавненабавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године Повреда конкуренције представља негативну референцу у смислу
члана  став  тачка   Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.


























; ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ



У складу са чланом   став  Закона понуђачBBBBBBBBB BB BBBBBBB BBBBBBBBBBBBB
[навести
назив понуђача@ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како
следиу табели


ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД













УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова

Ако је поступакјавненабавке обустављен изразлогакојисунастранинаручиоца наручилац
је дужандапонуђачунадокнадитрошковеизрадеузоркаилимодела ако суизрађениускладу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошковаусвојој понуди

Напомена:достављање овог обрасца није обавезно


Датум




М.П. 


Потпис понуђача


















