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На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/15), шлана 2.
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), а у вези с Пдлукпм п ппкретаоу ппступка јавне набавке ЈН
ПП 4/2015, брпј: 128-404-131/2015 пд 20.4.2015. гпдине,
Кпмисија за спрпвпђеое ппступка јавне набавке пбразпвана Рещеоем ппкрајинскпг секретара за
пбразпваое,прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице брпј: 128-404-131/2015 пд 20.4.2015.
припремила је:

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ ЕДУКАТИВНПГ ПУТПВАОА ЗА УЧЕСНИКЕ
ПРПЈЕКТА "АФИРМАЦИЈА МУЛТУКУЛТУРАЛИЗМА И ТПЛЕРАНЦИЈЕ У ВПЈВПДИНИ"
ЈН ПП 4/2015
Кпнкурсна дпкументација садржи:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ппщти ппдаци п јавнпј набавци
Ппдаци п предмету јавне набавке
Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис дпбара, радпва или услуга, нашин
спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или
исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл.
Технишка дпкументација и планпви
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама (у даљем
тексту: ЗЈН) и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду
Пбразац ппнуде
Мпдел угпвпра
Пбразац структуре ппнуђене ценe, са упутствпм какп да се пппуни
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде
Пбразац изјаве п независнпј ппнуде
Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. Закпна
Пбразац изјаве на пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН
пбразац референтне листе

Кпмисија за јавну набавку мале вреднпсти:
1.
2.
3.

Мариус Рпщу, шлан
- Бпјан Грегурић,заменик
Даниела Никплић, шлан
- Чаба Варга, заменик шлана
Жплт Сакалащ, шлан
- Дијана Катпна, заменик шлана

Кпнкурсна дпкументација за ЈН ПП 4/2015 2/31

1.

ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1.Ппдаци п наручипцу

Нарушилац: Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу
и наципналне маоине-наципналне заједнице
Адреса:21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Интернет страница:www.puma.vojvodina.gov.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка спрпвпди се у птвпренпм ппступку јавне набавке са ЗЈН, ппдзакпнским актима кпјима се
уређују јавне набавке, Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АПВ за 2014. гпдину, Закпнпм п ппщтем
управнпм ппступку, Закпнпм п пблипгаципним пднпсима, прпписима кпјима се уређује делатнпст туристишких
прганизација.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН П 4/2015 је услуга прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација
мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини"
4. Наппменаукпликп је у питаоу резервисана јавна набавка
Није у питаоу резервисана јавна набавка
5. Кпнтакт (лице или служба)
Жплт Сакалащ, тел: 021/4874505, zolt.sakalas@vojvodina.gov.rs
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2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН П 4/2015 је услуга прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација
мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини"
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Услуге путнишких агенција и слишне услуге -63510000
2.Партије
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама
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3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ
ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Услуга прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација мултукултурализма и тплеранције у
Впјвпдини" пбухвата услугу превпза и услугу смещтаја за 70 путника, дестинација је Праг, Република Чещка у
перипду између 28.јуна и 11. јула 2015. гпдине, 6 календарских дана.
- Пплазак је из Нпвпг Сада (Банпвински прплаз), са успутним стајаоем у Врбасу и Башкпј Тпппли (ПМВ пумпа кпд
Башке Тпппле, са десне стране аутппута у правцу према Субптици), какп би се преузеп деп путника
- Превпз: један аутпбус даблдекер виспке туристишке класе (клима, аудип/видеп) са најмаое 76 седищта
- ппнуђаш сашиоава Прпграм путпваоа, и дпставља га уз ппнуду у складу са услпвима у технишкпј спецификаципји и
тп:

Први дан, из Нпвпг Сада, са наведеним успутним стајаоима, нпћна впжоа дп Прага

Други дан- Дплазак У Праг , смещтај у хптел, рушак (у рестпрану пп избпру ппнуђаша), пбилазак града
ппсле рушка, вешера, нпћеое

Трећи дан-Праг, дпрушак, пбилазак града, рушак (у рестпрану пп избпру ппнуђаша) , слпбпднп време,
вешера, нпћеое

Четврти дан- Праг, дпрушак, целпдневни излет у Дрезден, рушак у Дрездену (у рестпрану пп избпру
ппнуђаша), ппвратак у Праг, вешера, нпћеое

Пети дан -Праг, дпрушак, вешера, нпћеое, дан за слпбпдне активнпсти

Шести дан- Праг, дпрушак, пплазак за Нпви Сад
КУЛТУТРНП-ИСТПРИЈСКЕ ЗНАМЕНИТПСТИ ПРАГА, и тп:
Стари Град: Кула Старпг Града, Трг Републике, Галерија Витещкпг Реда, Клементинум, Градска Већница, Манастир
Свете Ане, Барутна Кула, Карплинум, Бетлехемска Капела, Јеврејски Град (Јеврејски Гетп), Стари Градски Трг, Стара
Градска Већница, Тинска Црква, Тински Кварт, Кућа “Каменпг Звпна”, Рудплфинум,
Мали Град: Црква Светпг Никпле, Нерудина Улица, Црква Гпспе Виктприје, Куле Малпг Града, Ледебурщки Врт,
Петрински Тпрао, Петрински Лавиринт, Кампа,Валенщтајнски Врт, Карлпв Мпст, Пращки Замак – У Пквиру Пращкпг
Замка: Манастир Светпг Ђпрђа, Катедрала Светпг Вида, Капела Светпг Венцеслава, Златна Улица, Далибпрка Кула,
Барутна Кула Михуљка, Галерија Замка, Базилика Светпг Ђпрђа, Лпбкпвиш Палата, Краљевски Врт Са Плеснпм
Двпранпм (Микпвна),Краљевски Летоикпвац Св. Ане, Цернинска Палата, Лпретп, Страхпвски Манастир
Нпви Град: Венцеславпв Трг, Наципнални Театар, Наципнални Музеј, Вищехрад,Емаус, Градска Већница Нпвпг
Града, Бревнпвски Манастир, Индустријска Палата, Пращке Рптпнде, Кућа Кпја Плеще
су пбавезне дестинације за пбилазак у Прагу, кпје ппнуђаш навпди у Прпграму путпваоа и разврстава пп данима
пдређеним за пбилазак града. Укпликп ппнуђаш прпцени да је временски мпгуће, у Прпграм путпваоа ппред
пбавезних мпже да наведе и факултативне дестинације за пбилазак у Прагу.
Нарушилац и изабрани ппнуђаш се мпгу наканаднп дпгпвприти пкп евентуалних измена и прилагпђаваоа Прпграма
путпваоа, али без сущтинских измена.
- Смещтај: у складу са пвпм спецификацијпм у хптелу са минимум 3 звездице (смещтај целе групе-70 путника у
једнпм смещтајнпм пбјекту) у једнпкреветним (минимум 8 једнпкреветних спба кпје ппнуђаш треба да пбезбеди),
двпкреветним, трпкреветним и шетвпрпкреветним спбама. Дпрушак и вешера су на бази щведскпг стпла.
- Хптел са минимум 3 звездице;
- Лпкација хптела: 1) пещашка удаљенпст пд централнпг градскпг трга (Staromestske namesti) - дп 5 км; 2) пд метрп
станице дп 1 км; 3) пд трамваја или аутпбуса дп 500 м (услпви ппд 1), 2) и 3) мпрају бити кумулативнп испуоени).
- У цену урашунати:
- путнп псигураое за 70 путника
- превпз за 70 путника
- хптелски смещтај за 70 путника
- исхрану за 70 путника
- лиценциранпг впдиша кпји ће пратити групу и лпкалнпг впдиша за набрпјане дестинације на српскпм језику
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави Прпграм путпваоа за ппднету ппнуду каи и Ппште услпве путпваоа.
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4.ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ, ПДНПСНП ДПКУМЕНТАЦИЈА П КРЕДИТНПЈ СППСПБНПСТИ
НАРУЧИПЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Пва кпнкурсна дпкуменатција не садржи технишку дпкумантацију и планпве.
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5.УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

1.1.

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
3) Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна);
4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закпна);
5) да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет
јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм
6) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине
(чл. 75. ст. 2. Закпна).
1.2. Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. ЗЈН, и тп:
- кадрпвски капацитет: да има минимум 5 сталнп заппслених лица, пд кпјих најмаое један
лиценцирани туристишки впдиш кпји ће пратити групу
- ппслпвни капацитет: да је ппнуђаш пунпправни шлан Наципналне аспцијације туристишких
агенција (YUTA) и да испуоава YUTA стандарде за дешији и пмладински туризам и
да је ппнуђаш реализпвап пп једну референтну услугу у претхпдне три гпдине (2014, 2013 и 2012.
гпдина) у вези с прганизацијпм инпстраних путпваоа на пснпву стандарда Yuта за пмладински и
дешији туризам
- технички капацитет: аутпбус, даблдекер, виспке туристишке класе (клима, аудип/видеп) са
најмаое 76 седищта, у закупу, лизингу или власнищтву

1.3.

7)

а) Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН,
ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоаваоу пбавезних услпва из
шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка
5. за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а услпв из шлана 75. став 1.
ташка 5. дужан је да испуни пнај ппнуђаш кпјем је ппверенп извщеое дела набавке за
кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва, а и шлана 75. ст. 2. ЗЈН, а дпдатне услпве
испуоавају заједнп.
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5.1. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује
дпстављаоем следећих дпказа:








Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна – извпд из регистра надлежнпг пргана, дпказ :
Правна лица: извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг Привреднпг суда
Предузетници: извпдиз регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из
пдгпварајућег регистра
Физичка лица: /
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна – пптврде надлежнпг суда, дпказ:
Правна лица:
1) извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоeпснпвнпг и вищег суда на шијем ппдрушју се
налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг
правнпг лица, кпјим се пптврђује даправнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела
прганизпванпг криминала;
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се
пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети
према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш
има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.
Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 3) Закпна – пптврде надлежнпг суда или надлежнпг пргана за
регистрацију привредних субјеката, дпказ:
Правна лица: Пптврде привреднпг и прекрщајнпг суда (према седищту правнпг лица) да му није
изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да
кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране
пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда;
Предузетници:Пптврда прекрщајнпг суда (према седищту предузетника) да му није изрешена
мера забране пбављаоа делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг
пргана није регистрпванп, да му је кап привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда
Физичка лица:Пптврда прекрщајнпг суда (према пребивалищту физишкпг лица)да му није
изрешена мера забране пбављаоа пдређених ппслпва.
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда и не мпже бити
старији пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда, са назнакпм да није изречена мера кпја је на снази
у време пбјављиваоа ппзива.
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна –пптврде надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за
пбавезнп спцијалнп псигураое или пптврде надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у
ппступку приватизације, дпказ:
за правнп лице, предузетника и физичкп лице: Увереое Ппреске управе- Министарства
финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе (према седищту ппрескпг пбвезника
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правнпг лица, пднпснп пребивалищту физишкпг лица, пднпснп прпписанпј надлежнпсти за
утврђиваое и наплату пдређене врсте јавнпг прихпда) и увереое надлежне управе лпкалне
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда (према
седищту ппрескпг пбвезника правнпг лица, пднпснп према пребивалищту физишкпг лица,
пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату пдређене врсте јавнпг прихпда).
Укпликп лпкална ппреска управа у свпјпј пптврди наведе да се дпкази за пдређене извпрне
лпкалне јавне прихпдр прибављају и пд других лпкалних пргана/прганизација/устанпва ппнуђаш
је дужан да уз пптврду лпкалне ппреске управе прилпжи и пптврде псталих лпкалних
пргана/прганизација/устанпва.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;


Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна- да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое
делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм:
кппија важећег Рещеоа п лиценци, кпје издаје Агенција за привредне регистре, Регистар
туризма



Услпв из члана чл. 75. ст. 2.
Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве. Изјава мпра да буде пппуоена, пптписана пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша, укљушујући и нпсипца ппсла, и пверена пешатпм.

Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује
дпстављаоем следећих дпказа:
1. Кадрпвски капацитет: фптпкппије рещеоа п раднпм пднпсу за 5 заппслених и фптпкппија
впдишке легитимације
2. Ппслпвни капацитет: важећа пптврда из регистра YUTA-е п шланству у Пдбпру за дешији и
пмладински туризам, пппуоен пбразац референтна листа,
3. Технишки капацитет: акп је аутпбус у закупу или лизингу, дпставља се кппија сапбраћајне
дпзвпле и кппија угпвпра п закупу или лизингу, а акп је у власнищтву кппија сапбраћајне
дпзвпле, кап и дпзвпле надлежних министарстава и тп:
-важеће рещеое п утврђиваоу испуоенпсти услпва за птппшиоаое и пбављаое ванлинијскпг
превпза путника издатп пд стране надлежнпг министарства (Министарствп грађевинарства,
сапбраћаја и инфраструктуре)
- важеће рещеое п утврђиваоу испуоенпсти услпва за птппшиоаое и пбављаое међунарпднпг
јавнпг ванлинијскпг превпза путника у друмскпм сапбраћају издатп пд стране надлежнпг
министарства (Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре)
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе дпстави наведене
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. Став 1. Таш. 1) дп 5) и шлана 75.Став 2. Дпдатне услпве група
ппнуђача испуоава заједнп.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказе да
испуоава услпве из шлана 75. Став 1. Таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ п испуоенпсти услпва из члана 75. став 1.

тачка 5. ЗЈН за деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача. Акп је за извршеое дела јавне
набавке чија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан
услпв из члана 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН ппнуђач мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп
ппдизвпђача кпјем је ппверип извршеое тпг дела набавке
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а нарушилац мпже пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја за јавну набавку
пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.
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Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид пригинал
или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Регистар ппнуђача: На пснпву шлана 78. Став 5. Закпна, лица кпја су уписана у регистар ппнуђаша нису дужна да
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. Став 1. Ташке 1-4, щтп пптврђују
такп щтп ће у пбрасцу ппнуде запкружити „Да“ кпд ставке кпја се пднпси на упит да ли је ппнуђаш уписан у регистар
ппнуђаша, шиме пптврђују да на тај нашин желе да дпкажу испуоенпст услпва из шлана 75. Став 1. Таш.1) дп 4) Закпна.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен кпнкурснпм дпкументацијпм,
акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг дпкумента у
писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску
ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити
свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним
прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује
испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу
услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм
важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.
Пбавештеое да ппнуђач није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама
надлежних пргана и да наведе кпји су тп дпкази:
На пснпву шлана 79. Став 4. ЗЈН ппнуђаш није дужан да дпставља следеће дпказе кпји
су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, и тп:
1) извпд из регистра надлежнпг пргана:
- извпд из регистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Регистри

Кап дпказ п испуоаваоу пбавезнпг услпва из шлана 75. Став 2. ЗЈН ппнуђаши су дужни да дпставе
пппуоен, пптписан и пешатиран Пбаразац изјаве
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6. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1.ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.

2.НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуда се сашиоава у писанпм пблику, у једнпм примерку, ппднпси се неппсреднп или путем ппщте, на пбрасцима
из кпнкурсне дпкументације у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда
мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
Ппнуда мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена-пткуцана или написана непбрисивим мастилпм,
пптписана пд стране пвлащћенпг лица и пверена пешатпм.
Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, ппднпсе се у затвпренпј кпверти (кутији) на адресу Нарушипца:
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоиненаципналне заједнице, 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16. Са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте
(кутије): “Не птварати – ппнуда за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта
"Афирмација мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015 ппщтпм или лишнп. На пплеђини кпверте
(кутије) пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна и име пспбе за кпнтакт.
Ппнуда се сматра благпвременпмукпликп је запримљена пд стране Наручипца дп 25. маја 2015. гпдине, дп 10
часпва.

Јавнп птвараое ппнуда ће бити 25. маја 2015. гпдине у 11 шаспва, у згради Ппкрајинске владе, Булевар
Михајла Пупина 16, Нпви Сад, у канцеларији брпј 60а на првпм спрату.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, пбележити време
пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп
нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат
пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп истеку
дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
Пбавезна садржина ппнуде је:


















Акп ппнуђаш ппднпси ппнуду сампсталнп:
Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде и ппштим ппдацима п ппнуђачу
Образац структуре ппнуђене цене
Образац трпшкпва припреме ппнуде (није пбавезан, ппднпси се самп акп је ппнуђач имап
трпшкпве наведене у пбрасцу и акп тражи оихпву надпкнаду)
Образац изјаве п независнпј ппнуди
Образац изјаве на пснпву члана 79. став 9. ЗЈН (акп ппнуђач има седиште у другпј држави)
Образац Изјаве на пснпву члана 75. став 2. ЗЈН
Тражени дпкази за испуоенпст услпва из чл. 75 и 76
мпдел угпвпра
пбразац референтна листа

Акп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем:
Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде и ппштим ппдацима п ппнуђачу и ппдизвпђачу
Образац структуре ппнуђене цене
Образац трпшкпва припреме ппнуде (није пбавезан, ппднпси се самп акп је ппнуђач имап
трпшкпве наведене у пбрасцу и акп тражи оихпву надпкнаду)
Образац изјаве п независнпј ппнуди
Образац изјаве на пснпву члана 79. став 9. ЗЈН (акп ппнуђач има седиште у другпј држави)
Тражени дпкази за испуоенпст услпва из чл. 75 и 76
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мпдел угпвпра
пбразац референтна листа

Акп ппнуду ппднпси група ппнуђаша-заједничка ппнуда:
Образац ппнуде са табеларним делпм ппнуде
Образац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача
Сппразум групе ппнуђача п заједничкпм извршеоу јавне набавке
Образац структуре ппнуђене цене
Образац трпшкпва припреме ппнуде (није пбавезан, ппднпси се самп акп је ппнуђач имап
трпшкпве наведене у пбрасцу и акп тражи оихпву надпкнаду)
Образац изјаве п независнпј ппнуди (пвај пбразац мпра да се ппднесе за свакпг члана групе
ппнуђача ппнппспб, укључујући и нпсипца ппсла)
Образац изјаве на пснпву члана 79. став 9. ЗЈН (акп ппнуђач има седиште у другпј држави)
Образац Изјаве на пснпву члана 75. став 2. ЗЈН
Тражени дпкази за испуоенпст услпва из чл. 75 и 76
мпдел угпвпра
пбразац референтна листа

Наппмена: Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце
дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша
мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј
дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
(нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п испуоаваоу услпва из шл. 75 и 76. ЗЈН), кпји мпрају бити пптписани и
пверени пешатпм пд стране свагпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш
из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји
ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати
сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји
шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна.
Начин пппуоаваоа пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији пднпснп ппдатака кпји мпрају бити оихпв
саставни деп:
Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп Кпнкурсне
дпкументације. Све пбрасце пверева и пптписује лице пвлащћенп за заступаое.
Исправка грещака у пппуоаваоу пбрасца ппнуде и других прилпжених пбразаца и изјава мпра се пверити
иницијалима пспбе кпја је пптписала ппнуду и пешатпм ппнуђаша.
3.ПАРТИЈЕ
Пва набавка није пбликпвана пп партијама
4.ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је пдређен
за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински
секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице, 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16. Са
пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте (кутије):
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- „Измена ппнуде за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација
мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015 - НЕ ПТВАРАТИ” или
- „Дппуна ппнуде за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација
мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015 - НЕ ПТВАРАТИ” или
- „Пппзив ппнуде за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација
мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015 - НЕ ПТВАРАТИ”или
- „Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта
"Афирмација мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша,
на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап
ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. У супрптнпм нарушилац ће такву ппнуду
пдбити.

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде наведе да ппнуду ппднпси са
ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд
50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое набавке
ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва, у складу са упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп изврщеое
угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа испуоенпсти
тражених услпва.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се ппнуђаши из
групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана
81. Ст. 4. Таш. 1) дп 6) ЗЈН и тп ппдатке п:

шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу
ппнуђаша пред нарушипцем,

ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,

ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,

ппнуђашу кпји ће издати рашун,

рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,

пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Сппразумпм се уређује и питаое кп пптписује пбрасце из кпнкурсне дпкумантације.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва, у складу са упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара
задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј
набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ
ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа:
Рпк плаћаоа: аванснп, уплатпм 50% угпвпренпг изнпса на текући рашун дпбављаша у рпку пд псам дана пд дана
закљушеоа угпвпра, пп ппднетпј банкарскпј гаранцији , на пснпву исппстављенпг предрашуна. Псталих 50% уплатиће
се накпн изврщеоа предметне услуге, у рпку пд 15 дана.
Рпк извршеоа услуге: у перипду између 28. јуна и 11. јула 2015. гпдине, 6 календарских дана
Рпк важеоа ппнуде:не мпже бити краћи пд 45 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша прпдужеое
рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст,са урашунатим свим трпщкпвима кпје
ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без
ппреза на дпдату вреднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп искаже у
динарима.

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ
АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П
ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А
КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у Министарству
енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, заппщљаваоа и
спцијалне пплитике.
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА
ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Изабрани ппнуђаш је дужан да приликпм закљушеоа угпвпра дпстави банкарску гаранцију за аванснп плаћаое кпја
се издаје у висини плаћенпг аванса са ПДВ-пм и мпра да траје наjкраће дп правдаоа аванса, пднпснп дп изврщеоа
угпвпра.
Ппднета банкарска гаранција мпра бити безуслпвна и платива на први ппзив.
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних кпје пдреди
нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.
Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара
најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 (инвестиципни ранг).Кредитни рејтинг дпдељује рејтинг агенција кпја се
налази на листи ппдпбних агенција за рејтинг кпју је у складу с прпписима пбјавила Нарпдна банка Србије или
ппдпбна рејтинг агенција кпја се налази на листи регистрпваних и сертификпваних рејтинг агенција кпју је пбјавилп
Еврппскп телп за хартије пд вреднпсти и тржищта (Еurпpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthпritiеs – ЕSМА).
Средствп пбезбеђеоа траје најмаое пнпликп кпликп траје рпк за испуоеое пбавезе ппнуђаша кпја је предмет
пбезбеђеоа.
Средствп пбезбеђеоа не мпже се вратити ппнуђашу пре истека рпка трајаоа, псим акп је ппнуђаш у целпсти испунип
свпју пбезбеђену пбавезу.
У слушају дпгпвпренпг аванснпг плаћаоа нарушилац не мпже да исплати ниједан изнпс пре негп щтп прими траженп
средствп пбезбеђеоа за ппвраћај аванснпг плаћаоа.
ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ
И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
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6.

ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца 21000 Нпви Сад, Булевар Михајла
Пупина 16, или на имејл адресу zolt.sakalas@vojvodina.gov.rsили факспм на брпј +381 21 557074 тражити пд
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију
пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументацијеза јавну набавкууслуге– прганизација едукативнпг путпваоа ЈНМВ бр
1/2014“. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну
дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.
6.

ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева пд ппнуђаша
дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93.Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву
нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм разматраоа
ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку негативних референци пдбити кап неприхватљиву акп
је предмет јавне набавке истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип негативну референцу.
Акп предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип негативну референцу,
Нарушилац захтева да тај ппнуђаш преда дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза, а ппнуђаш је
у пбавези да дпстави дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза – бланкп сплп меницу,
регистрпвану у Регистру меница НБС, са менишним пвлащћеоем и депп картпнпм, у вреднпсти пд 15%
пд ппнуђене цене без ПДВ, са рпкпм трајаоа кплики је и рпк за испуоеое пбавезе ппнуђаша.
Дпдатнп пбезбеђеое се предаје Нарушипцу у мпменту закљушеоа угпвпра.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР
И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Пдлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума: „НАЈНИЖА ППНУЂЕНА ЦЕНА“

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап ппвпљнија биће изабрана ппнуда
пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк важеоа ппнуде.
19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА

Кпнкурсна дпкументација за ЈН ПП 4/2015 15/31

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је
ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.
20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ
ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих
лица снпси ппнуђаш.
21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице или ппслпвнп удружеое у
оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Захтев за защтиту права се мпже
ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије
пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке,
пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд два дана пд
дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца
најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају
ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл.
109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је десет дана пд дана пријема пдлуке.
На дпстављаое захтева за защтиту права схпднп се примеоују пдредбе п нашину дпстављаоа пдлуке из шлана 108.
ст. 6. дп 9. ЗЈН.
Пдредбе шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН схпднп се примеоују на пдлуку п пбустави ппступка.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп су
ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у
тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм
ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнoсу пд 80.000,00 динара
укпликп пспправа пдређену радоу нарушипца пре птвараоа ппнуда (пријава) на брпј жирп рашуна: 840-3067884506;, щифра плаћаоа: 153, ппзив на брпј ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје сеппднпси захтев за
защтиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права кприсник: бучет Републике Србије.
Укпликп ппднпсилац захтева пспправа пдлуку п дпдели угпвпра такса изнпси 80.000,00 динара укпликп ппнуђена
цена ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр није већа пд 80.000.000 динара, пднпснп такса изнпси 0,1 % ппнуђене цене
ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр акп је та вреднпст већа пд 80.000.000 динара.
Укпликп ппднпсилац захтева пспправа пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке или радоу нарушипца пд мпмента
птвараоа ппнуда дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пбустави ппступка, такса изнпси 80.000,00 динара
укпликп прпцеоена вреднпст јавне набавке (кпју ће ппднпсилац сазнати на птвараоу ппнуда или из записника п
птвараоу ппнуда) није већа пд 80.000.000 динара, пднпснп такса изнпси 0,1 % прпцеоене вреднпсти јавне набавке
акп је та вреднпст већа пд 80.000.000 динара.
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
- Упутствп п уплати таксе из шлана 156. Закпна
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12) је прпписанп да захтев за защтиту права мпра
да садржи, између псталпг, и пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу
прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Пптврда п изврщенпј уплати републишке административне таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе (у пптврди мпра јаснп да буде истакнутп да је уплата таксе
реализпвана и датум када је уплата таксе реализпвана);
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
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(4) брпј рашуна бучета: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 (налпг за уплату) или 253 (налпг за пренпс);
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата републишке
административне таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке./
2) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или ппщте, кпји садржи и
све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1.
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, пптписана и пверена
пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и
(10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг
рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава
прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава);
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе
из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне
банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм..
22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд псам дана пд дана
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149.Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое захтева
за защтиту права, у складу са шланпм 112.став 2. ташка 5) Закпна.
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7. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр ________________ пд дана __________________ за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг
путпваоа за ушеснике прпјекта "Афирмација мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Ппслпвнп име (назив ппнуђача):

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса ппнуђача (местп и улица):

Матични брпј ппнуђача:

Шифра делатнпсти:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Делпвпдни брпј ппнуде:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

Интернет страница на кпјпј су дпкази из члана 77. ЗЈН
јавнп дпступни:
Да

Не

Ппнуђач се налазу у регистру ппнуђача АПР-а:

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
- САМПСТАЛНП
- КАП ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
ГРУПЕ ППНУЂАЧА

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. __________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
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* навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуди

- КАП ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ

Назив и седищте

Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће се ппверити ппдизвпђашу

Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда

ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду
ппднпси група ппнуђача
Укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда кап пбавезан прилпг уз пбразац ппнуде дпставља се пппуоен,
пптписан и пешатпм пверен пбразац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе ппнуђаша.
Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем кап пбавезан прилпг уз пбразац ппнуде дпставља се
пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђаш.
3.ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Укупна цена без пдв-а

ПДВ:
Укупна цена са пдв-пм:
Цена пп пспби без пдв-а:
аванснп, уплатпм 50% угпвпренпг
изнпса на текући рашун дпбављаша у
рпку пд псам дана пд дана закљушеоа
угпвпра, на пснпву исппстављенпг
предрашуна, а псталих 50% накпн
изврщеоа услуге

Рпк и нашин плаћаоа:

Рпк важеоа ппнуде (не мпже бити краћи пд 45 дана пд дана
птвараоа ппнуда)

______________ дана
5.07.-10.07.2015. гпдине

Рпк изврщеоа услуге

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у
пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да
пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да
пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати пбразац ппнуде за сваку
партију ппсебн
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7.1.ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
У вези с ппзивпм за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике
прпјекта "Афирмација мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015
пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца, изјављујемп да ппнуду ппднпсимп кап
група ппнуђаша, пднпснп да ппднпсимп заједнишку ппнуду
1. НПСИЛАЦ ППСЛА
Ппслпвнп име (назив ппнуђача):

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса ппнуђача (местп и улица):

Матични брпј ппнуђача:

Шифра делатнпсти:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Делпвпдни брпј ппнуде:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Интернет страница на кпјпј су дпкази из члана 77. ЗЈН
јавнп дпступни:
Да

Не

Ппнуђач се налазу у регистру ппнуђача АПР-а:

2.

ЧЛАН ГРУПЕ

Ппслпвнп име (назив ппнуђача):

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса ппнуђача (местп и улица):

Матични брпј ппнуђача:
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Шифра делатнпсти:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Делпвпдни брпј ппнуде:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Ппдаци п пбавези за извршеое угпвпра:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из члана 77. ЗЈН
јавнп дпступни:
Да

Не

Ппнуђач се налазу у регистру ппнуђача АПР-а:

Ппнуђаш
М. П.
_____________________________

Наппмена:
· Пбразац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоавају и уз ппнудуппднпсе самп пниппнуђаши
кпји ппднпсе заједнишку ппнуду.
· Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, Пбразац ппщти ппдаци п свакпмппнуђашу из групе ппнуђашасе не
пппуоава и не дпставља уз ппнуду.
· Укпликп има вище ппнуђаша у групи ппнуђаша Пбразац ппщти ппдаци п свакпмппнуђашу из групе ппнуђашасе мпже
умнпжити.
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7.2.ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
У вези с ппзивпм за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике
прпјекта "Афирмација мултукултурализма и тплеранције у Впјвпдини" ЈН ПП 4/2015, пбјављеним на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници Нарушипца, изјављујем да ппнуду ппднпсим са ппдизвпђашем/има
Ппдизвпђач бр.1
Ппслпвнп име (назив ПОДИЗВОЂАЧА):

Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса ппдизвпђача (местп и улица):

Матични брпј ппдизвпђача:

Шифра делатнпсти:
Ппрески идентификаципни брпј ппдизвпђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппдизвпђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна и назив банке:

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се
ппверити ппдизвпђачу:
Деп предмета набавке кпји ће се извршити прекп
ппдизвпђача:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из члана 77. ЗЈН
јавнп дпступн:
Да

Не

Ппнуђач се налазу у регистру ппнуђача АПР-а:
Ппдизвпђач бр.2
Ппслпвнп име (назив ПОДИЗВОЂАЧА):

Скраћенп ппслпвнп име:
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Правна фпрма:
Адреса ппдизвпђача (местп и улица):

Матични брпј ппдизвпђача:

Шифра делатнпсти:
Ппрески идентификаципни брпј ппдизвпђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппдизвпђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна и назив банке:

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се
ппверити ппдизвпђачу:
Деп предмета набавке кпји ће се извршити прекп
ппдизвпђача:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из члана 77. ЗЈН
јавнп дпступни:
Да

Не

Ппнуђач се налазу у регистру ппнуђача АПР-а:
Ппнуђаш
М. П.
_____________________________
Наппмена:
· Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппнуду ппднпсе
саппдизвпђашем/има.
· Акп ппнуђаш наступа без ппдизвпђаша Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се не пппуоава и не дпстављауз
ппнуду.
· Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоава и пптписује ппнуђаш, а неппдизвпђаш
· Укпликп има вище ппдизвпђаша Пбразац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се мпже умнпжити
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8. МПДЕЛ УГПВПРА
Ппнуђач мпдел угпвпра НЕ треба да пупуоава, али мпра да га пптпише и пвери печатпм и дпстави са ппнудпм
УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ ЕДУКАТИВНПГ ПУТПВАОА ЗА УЧЕСНИКЕ
ПРПЈЕКТА "АФИРМАЦИЈА МУЛТУКУЛТУРАЛИЗМА И ТПЛЕРАНЦИЈЕ У ВПЈВПДИНИ"
ЈН ПП 4/2015

Закљушен дана ______2015. гпдине, у Нпвпм Саду, између:

1.

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и
наципналне маоине-наципналне заједнице, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, ПИБ:
100716344, матишни брпј: 08334790 (у даљем тексту: Нарушилац), кпји заступа ппкрајински
секретар Nyilas Mihály (Михаљ Оилащ), и

2.

__________, адреса_____________, ПИБ:___________, матишни брпј:_____________ (у даљем тексту:
Дпбављаш), кпји заступа ______________.

Члан 1.
Предмет пвпг угпвпра је услуга прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта „Афирмација
мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015 (у даљем тексту: Услуга) у Праг, Република
Чещка.
Врста, пбим и цена Услуге утврђени су према ппзиву за ппднпщеое ппнуда Нарушипца брпј: 128-404-131/2015
пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и интенет страници Нарушипца дана 22.04.2015. гпдине и ппнуди
Дпбаваљаша брпј: ____ пд дана ____2015. гпдине, сашиоенпј у складу са технишкпм спецификацијпм предмета јавне
набавке.
Саставни деп пвпг угпвпра шини ппнуда из става 2. пвпг шлана.

Члан 2.
Дпбављаш ће Нарушипцу изврщити предметну Услугу у перипду пд 5. Јула дп 10. Јула 2015. гпдине ппд услпвима и
на нашин утврђен у ппнуди Дпбављаша у складу са технишкпм спецификацијпм.
Члан 3.
Угпвпрне стране прихватају цену кпју је Дпбављаш дап у ппнуди.
Угпвпрена цена за Услугу из шлана 1. пвпг угпвпра изнпси _______ динара.
У цену је укљушен ппрез на дпдату вреднпст, у складу са шланпм 35. став 7. Закпна п ппрезу за дпдату вреднпст.
Угпвпрена цена је фиксна.

Нарушилац ће цену за угпвпрену Услугу уплатити, аванснп, на рашун Дпбављаша у ____ банци брпј: ______ у рпку пд
псам дана пд дана закљушеоа пвпг угпвпра, пп дпбијаоу банкарске гаранције кпју Дпбављаш предаје приликпм
закљушеоа пвпг угпвпра.
Пснпв за плаћаое из става 4. пвпг шлана је предрашун, а пп изврщеоу Услуге Дпбављаш ће дпставити кпнашан рашун
Нарушипцу.
Члан 4.
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Нарушилац се пбавезује да:
- Дпбављашу дпстави списак путника најкасније пет дана пре дана птппшиоаоа реализације путпваоа,
- плати угпвпрену цену у складу са шланпм 3. пвпг угпвпра.
Члан 5.
Дпбављаш се пбавезује да ће угпвпрену услугу пружити у складу са важећим прпписима, дпбрим пбишајима и
узансама у пбласти туризма, прпгрампм путпваоа, технишкпм спецификаципјпм и пвим угпвпрпм и тп:
- да прганизује едукативнп путпваое за 70 путника и сашини Прпграм путпваоа у складу са захтевима Нарушипца,
- да пбезбеди ванлинијски превпз аутпбуспм виспке туристишке класе, даблдекерпм (клима, тв/видеп), са најмаое
76 седищта,
- пбезбеди смещтај и исхрану у хптелу са минимум три звездице за 70 путника, у складу са технишкпм
спецификацијпм
- путнп здравственп псигураое за 70 путника,
- пратоу лицениранпг впдиша и лпкалних впдиша,
-пбиласке пбавезних и факултативних дестинација Прагу
- да дпстави Нарушипцу седам дана пре угпвпренпг ппласка дпказ п резервацији хптела у Прагу
- да ће у дпгпвпру са Нарушипцем прилагпдити и прихватити евентуалне сугестије пкп планираоа времена и
туристишких садржаја, али у пквирима утврђеним технишкпм спецификацијпм.
Дпбављаш се пбавезује да ће путнике преузети у Нпвпм Саду кап пплазнпј ташки путпваоа, са успутним стајаоем у
Врбасу и Башкпј Тпппли (ПМВ пумпа кпд Башке Тпппле, са десне стране аутппута у правцу према Субптици), какп би
се преузеп деп путника
Члан 6.
Угпвпрне стране сагласне су да све евентуалне сппрпве рещавају сппразумнп, а у слушају сппра угпвара се
надлежнпст суда у Нпвпм Саду.
Угпвпрне стране сагласне су да се на све међуспбне пднпсе, кпји нису дефинисани пвим угпвпрпм, неппсреднп
примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 7.
Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) примерака пд кпјих Нарушилац задржава 4 (шетири) а Дпбављаш 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИПЦА
______________
Ппкрајински секретар

ЗА ДПБАВЉАЧА
_________________

Nyilas Mihály (Михаљ Оилащ)
Наппмена:
- Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен саизабраним ппнуђашем.
- Ппнуђач мпдел угпвпра не треба да пупуоава, али мпра да га пптпише и пвери печатпм и да га дпстави са
ппнудпм
- Нарушилац ће, акп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпрп јавнпј набавци, накпн щтп му је
угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце
-Укпликп се на страни ппнуђаша јављају ппдизвпђаши или ппнуђаши у заједнишкпј ппнуди, угпвпр ће садржати и
ппдатке п оима у складу са пдредбама ЗЈН
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9. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ппнуђаша _____________________ __________ у ппступку јавне набавке услуге прганизације едукативнпг путпваоа
за ушеснике прпјекта „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015
УКУПНП: ______________________________динара(1+8 за 70 путника)
Ред
бр.

Назив

1.

Аутпбуски превпз

2.

Трпшкпви
прганизације
путпваоа
Хптелске услуге

3.

Брпј путника

Јединишна цена
(цена пп пспби
без ПДВ)

Јединишна
цена (цена пп
пспби
са ПДВ)

Укупна цена
без ПДВ (за
70 путника)

Укупна цена
са ПДВ-пм (за
70 путника)

70
70

70
4.

Услуге исхране
70

5.

6.

Впдичке услуге
(лиценциран
впдич и лпкални
впдич)
Путнп здравственп
псигураое

70

70

7.

Пстали трпшкпви
70

8.

Пстали трпшкпви
70

м.п. ________________________________
(пптпис пвлашћенпг лица)

УПУТСТВП КАКП ДА СЕ ПППУНИ ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Схпднп пдредбама Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12 и 13/14) и Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти
услпва («Службени гласник РС», бр. 29/13 и 104/13) у пбрасцу структуре цене мпрају бити приказани пснпвни
елементи ппнуђене цене и тп цена (јединишна и укупна)са и без ПД
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10. ПБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
услуга прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у
Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015
У пбрасцу је пптребнп навести пп једну референтну услугу кпју је ппнуђаш реализпвап у претхпдне три гпдине
(2014, 2013 и 2012. гпдина) у вези с прганизацијпм инпстраних путпваоа на пснпву стандарда Yuта за пмладински и
дешији туризам, с тим да вреднпст ппјединашне референце не сме да буде нижа пд ппнуђене цене за предметну
набавку
Ппнуђаш____________________________________________________________________
(назив и адреса)
Редни брпј

Референтни нарушилац (назив и адреса)

Вреднпст реализације
референтне услуге

Гпдина реализације рeферентне
услуге

1.

2012

2.

2013.

3.

2014.

М.П ____________________________
пптпис пвлащћенпг лица

Наппмена: кап дпказ за реализпване референтне услуге из пбрасца ппнуђаш дпставља кппије угпвпра и фактура

Кпнкурсна дпкументација за ЈН ПП 4/2015 27/31

11.ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
услуга прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у
Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015
У складу са шланпм 88. став 1.ЗЈН, ппнуђаш__________________________ дпставља укупан изнпс и структуру
трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу
надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама
нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва
у свпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке услуге
прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у
Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним
лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће пдмах
пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту
кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке
мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг
ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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13. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН

На пснпву шлана 79. став 9. ЗЈН, ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу кап ппнуђаш
____________________________ дајем
ИЗЈАВУ
Да се у држави ________________, у кпјпј имам седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јавним набвкама, те
исту пверену пред судским-управним прганпм-јавним бележникпм-другим надлежним прганпм државе
____________ прилажем уз ппнуду за јавну набавку услуге прганизације едукативнпг путпваоа за ушеснике прпјекта
„Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015 Уппзнат сам са мпгућнпщћу
Нарушипца да прпвери да ли су испуоени услпви за даваое пве изјаве.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: ппнуђаш пупуоава и пверава пву изјаву укпликп има седиште у другпј држави
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14. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА

У вези с шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш___________________________у ппступку јавне набавке услуге прганизације едукативнпг путпваоа за
ушеснике прпјекта „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“, ред.бр. ЈН ПП 4/2015 ппщтпвап је
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине.

Датум
________________

Ппнуђаш
М.П.

__________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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