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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар београдских фестивала
Адреса: Светогорска бб, Београд, Србија
ПИБ:100038806
Матични бр.: 17356038
Шифра делатности: 90.04
Назив банке: Управа за трезор
Текући рачун: 840-764664-89
Интернет страница: www.cebef.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 03/2016 је услуга хотелског смештаја уметника и гостију фестивала за
потребе реализације програма у 2016. години
Набавка није обликована у партијама.

Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ана Бутрић, e-mail: ana.butric@cebef.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
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Предмет јавне набавке број 03/2016 je услуга хотелског смештаја уметника и гостију фестивала за
потребе реализације програма у 2016. години , шифра из ОРН-а:
55110000 – Услуге хотелског смештаја

2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Услуга хотелског смештаја обухвата:
Услугу смештаја и исхране уметника и гостију фестивала за потребе реализације
програма у 2016. години , а према следећој оквирној спецификацији. НАРУЧИЛАЦ
ће, сходно захтевима програма благовремено ДАВАОЦУ услуге достављати налогу са
тачном спецификацијом.
ПОНУЂАЧ је дужан да понуди истоветну цену за сваку од појединачних тражених
смештајних категорија, независно од доба године када се врши смештај гостију,
односно цена једнокреветне собе мора бити иста током целе године, цена
двокреветне собе мора бити иста током целе године, итд...

услуге смештаја категорије од минимално 4 звездице
ГОСТ

оквирни
структура
број
број
период
собе
соба
ноћења
одседања
Београдски фестивал документарног и краткометражног филма

укупно исхрана
ноћења

гости БФФ

20 -26.
март 2016.

једнокреветна
соба

6

7 ноћења

42

ноћење са
доручком

гости БФФ

20 -26.
март 2016.

једнокреветна
соба

1

4 ноћења

4

ноћење са
доручком

гости БФФ

20 -26.
март 2016.

двокреветна
соба

10

3 ноћења

60

ноћење са
доручком

5

5 ноћења

50

ноћење са
доручком

11

2 ноћења

22

ноћење са

Београдски летњи фестивал
гости
БЕЛЕФ-а

јун-јул 2016

двокреветна
соба

Београдске музичке свечаности
Оптина

20.10-1.11.

једнокреветна

4

Пустина

2016.

соба

доручком

Березовски

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Табаков

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Р.
20.10-1.11.
Мартиновић 2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Баварски
камерни
оркестар

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

17

2 ноћења

34

ноћење са
доручком

Маслејев

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Роман и
Милена
Симовић

20.10-1.11.
2016.

двокреветна
соба

1

2 ноћења

4

ноћење са
доручком

РЕДОВНА СЕЗОНА ЦЕБЕФ-а
Бечки
дечаци

20-22.5.
2016.

једнокреветна
соба

4

2 ноћења

8

ноћење са
доручком

Бечки
дечаци

20-22.5.
2016.

двокреветна
соба

14

2 ноћења

56

ноћење са
доручком

Андреас
Шол и Един
Карамазов

28.30.9.2016.

једнокреветна
соба

2

2 ноћења

4

ноћење са
доручком

Звезде
Бољшој
театра

друга
половина
децембра
2016

стандардни
апартман

1

3 ноћења

3

ноћење са
доручком

Звезде
Бољшој
театра

друга
половина
децембра
2016

велики
апартман
(преко 30м2)

1

3 ноћења

3

ноћење са
доручком

Звезде
Бољшој

друга
половина

једнокреветна
соба

4

3 ноћења

12

ноћење са
доручком
5

театра

децембра
2016

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ДНЕВНИ БОРАВАК
ДОДАТНИ ОБРОК по особи (ручак или вечера са безалкохолним напитком)

НАВЕДЕНИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ТРЕНУТНО ПОЗНАТЕ
ПОТРЕБЕ ЗА ХОТЕЛСКИМ СМЕШТАЈЕМ УМЕТНИКА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ.
НАРУЧИЛАЦ, УСЛЕД ПРИРОДЕ СВОГ ПОСЛА, ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА У СЛУЧАЈУ
ПРОМЕНЕ ПРОГРАМА ИЛИ ИЗВОЂАЧА ИЗМЕНИ НАВЕДЕНУ СТРУКТУРУ ПРЕМА
СТВАРНИМ ПОТРЕБАМА. У СЛУЧАЈУ ПРОШИРЕЊА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА У
ОДНОСУ НА ОНЕ ДАТЕ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ, ЦЕНА СМЕШТАЈА И
ДРУГИХ ПОНУЂЕНИХ УСЛУГА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАВАТИ У СВЕМУ СУ СКЛАДУ СА
ОВОМ ПОНУДОМ.
1. Хотел мора у оквиру једниствене зграде да нуди услуге смештаја у угоститељском
објекту врсте хотел који је категоризован са минимално 4 звездице, а у складу са
Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (
„Сл. Гласник РС“ бр 41/2010, 103/2010 и 99/2012) – Понуђач је дужан да достави као
доказ о категоризацији неоверену копију решења о категоризацији хотела чије важење
не може бити краће од 01.01.2017. године из којег се може утврдити да понуђени
смештај испуњава услове, односно на има категоризацију од најмање 4 звездице.
Решење мора бити издато од стране надлежног министарства.
Понуда смештаја у гарни или апарт хотелима биће одбијена као неприхватљива.
2. Хотел мора бити удаљен највише 800 метара пешачког хода од Трга Републике
према путањама Google maps-план Београда. Уколико програм показује више од једне
путање, узеће се у обзир најкраћа путања.
3. У оквиру понуђене цене собе мора бити урачуната и боравишна такса, као и
следећи обим услуге:
- коришћење сефа у соби
- коришћење Wi-Fi интернета
- смештај у соби за пушаче без додатних трошкова
- паркинг
- раније пријављивање (early check in), каснија одјава (late check out) од стандардних
хотелских правила
- коришћење свих расположивих хотелских садржаја
4.хотел мора да поседује рецепцију која ради 24 часа током целе године, интернет,
сеф у соби, обезбеђен паркинг и ресторан/кухињу која може да послужи оброк после
22.00h.
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5. Наручилац услуге задржава право да откаже-промени резервацију смештаја у
складу са условима које прописује хотел;
6. давалац услуге се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета за пружене услуге и исте
отколонити.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона):
6) 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. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 6. мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу VII),осим за услов из члана 77. Став 1. Тачка 5)
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 понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача(Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу VII),потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увидоригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на инетрнет
страницама државних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции
да је документује на прописани начин.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ:
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
1.) Хотел мора у оквиру једниствене зграде да нуди услуге смештаја у угоститељском
објекту врсте хотел који је категоризован са минимално 4 звездице, а у складу са
Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (
„Сл. Гласник РС“ бр 41/2010, 103/2010 и 99/2012) – Понуђач је дужан да достави као
доказ о категоризацији неоверену копију решења о категоризацији хотела чије важење
не може бити краће од 01.01.2017. године из којег се може утврдити да понуђени
смештај испуњава услове, односно на има категоризацију од најмање 4 звездице.
Решење мора бити издато од стране надлежног министарства.
Понуда смештаја у гарни или апарт хотелима биће одбијена као неприхватљива.
2.) Хотел мора бити удаљен највише 800 метара пешачког хода од Трга Републике
према путањама Google maps-план Београда. Уколико програм показује више од једне
путање, узеће се у обзир најкраћа путања
Хотел мора да поседује рецепцију која ради 24 часа током целе године, интернет, сеф
у соби, обезбеђен паркинг и ресторан/кухињу која може да послужи оброк после
22.00h. Понуђач испуњеност ових услова доказује путем Изјаве о испуњености
додатних услова која је дата у оквиру ове конкурсне документације.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдитида
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ, Илије
Гарашанина 24, 11000 Беогрда, Србија , препорученом пошиљком или лично,са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга хотелског уметника и гостију фестивала за
потребе реализације програма у 2015. години,број 03/2016 -НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.03.2016.године до 12:00 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 понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременоми биће враћена по окончању поступка отварања понуда
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
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- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде
- 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 и потписати;
- тражено средство обезбеђења за добро извршење посла,на начин који је прецизиран
у поглављу X конкурсне документације;
- доказе о испуњавању посебних захтева наручиоца од којих зависи прихватљивост
понуде–копија важећег решења о категоризацији од надлежног органа.
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 понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76.
Закона),којиморају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из
групе понуђача.У случају да се понуђачи определе даједан понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца
којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),наведено
треба дефинисати споразумомкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварањепонуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 14.03.2016. године у 12:15 часова на адреси: Центар београдских фестивала
ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрaд, Србија.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда,комисији за
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано
од стране одговорног лица понуђача.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ 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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Центар београдских
фестивала ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрда, Србија, са назнаком:
„Измена за јавну набавку услуга хотелског смештаја уметника и гостију
фестивала за потребе реализације програма у 2016. години,број 03/2016 -НЕ
ОТВАРАТИ ”или
„Допуна за јавну набавку услуга хотелског смештаја уметника и гостију
фестивала за потребе реализације програма у 2016. години,број 03/2016 -НЕ
ОТВАРАТИ ”или
„Опозив за јавну набавку услуга хотелског смештаја уметника и гостију
фестивала за потребе реализације програма у 2016. години,број 03/2016 -НЕ
ОТВАРАТИ“„Измена и допуна за јавну набавку услуга хотелског смештаја
уметника и гостију фестивала за потребе реализације програма у 2016.
години,број 03/2016 -НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. 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 може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V),понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде(поглавље V)наведе да понуду подноси са подизвођачем,проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
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 и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VII).
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, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до
6)Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације,у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VII).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у 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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања у законском року од 45 дана.
Авансно плаћање није дозвољено.
Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је извршена услуга
у складу са Уговором.
9.2. Захтеви у погледу квалитета извршења услуге
Давалац услуге се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета за пружене услуге и сите
отколонити.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Давалац услуга се обавезује да ће извршити резервацију у траженом броју и у
одговарајуће време
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде,наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тимда ће сеза оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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 понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства обезбеђења:
- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде је бланко соло
меница са одговарајућим меничним овлашћењем, доказом о регистрацији
менице и копијом картона депонованих потписа.
- средство обезбеђења за за добро извршење посла је бланко соло меница са
одговарајућим меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице и
копијом картона депонованих потписа.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1.) попуњена, од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом
оверена одговарајућа менична овлашћења и копију важећег картона
депонованих потписа.
Менична овлашћења потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин
потписивања садржани у картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити
одбијена због битних недостатака.
У случају подношења заједничке понуде, средства обезбеђења доставља понуђач који
је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средства
обезбеђења.
Садржаји меничног овлашћења за озбиљност понуде и меничног овлашћења за добро
извршење посла дати су у Обрасцу-поглавље X конкурсне документације.
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
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ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу
са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, на дан
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. ново менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење послана дан потписивања уговора, наручилац задржава право да
потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем, односно да активира
меницу по осову финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
2.) ДОКАЗ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ: неоверену копију решења о категоризацији хотела
чије важење не може бити краће од 01.01.2017. године из којег се може утврдити да
понуђени смештај испуњава услове, односно на има категоризацију од најмање 4
звездице. Решење мора бити издато од стране надлежног министарства.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу; Центар београдских
фестивала ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрда, Србија или на мејл:
ana.butric@cebef.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5(пет)дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (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:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,број
07/2015 .“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 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
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику 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, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача 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 одбити као неприхватљиву.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана:
понуда оног понуђача чији су смештајни капацитети ближи
Тргу Републике према броју метара пешачког хода од Трга Републике до
хотела према најкарћој путањи на Google maps-план Београда.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру 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 интелектуалне својине(Образац
изјаве из поглавља IX).
18. 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 сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкојкомисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна email:ana.butric@cebef.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрда,
Србија.
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 2 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
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благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
Услучају подношења захтева за заштиту правакојим 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. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне 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 у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 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, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
Закона која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) 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);
(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;
(4) број рачунабуџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016,
(7) сврха: Републичка административна такса;број или друга ознака јавненабавке на
коју се односиподнети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2) 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 извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор;
4) 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 складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку услуга
хотелског смештаја уметника и гостију фестивала за потребе реализације
програма у 2016. години ,број 03/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) 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 учесницимазаједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача. Овај образац ОБАВЕЗНО потписати и пешатирати

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђениху табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
услуга хотелског смештаја уметника и гостију фестивала за потребе
реализације програма у 2016. години
програма у 2016. години , а према следећој оквирној спецификацији. НАРУЧИЛАЦ
ће, сходно захтевима програма благовремено ДАВАОЦУ услуге достављати налогу са
тачном спецификацијом.
ПОНУЂАЧ је дужан да понуди истоветну цену за сваку од појединачних тражених
смештајних категорија, независно од доба године када се врши смештај гостију,
односно цена једнокреветне собе мора бити иста током целе године, цена
двокреветне собе мора бити иста током целе године, итд...

услуге смештаја категорије од минимално 4 звездице
ГОСТ

оквирн
и
период
одседа
ња
20 -26.
март
2016.

структура
собе

укупно
ноћења

исхра
на

једнокрев 6
етна соба

7
ноћ
ења

42

ноће
ње са
доруч
ком

гости
БФФ

20 -26.
март
2016.

једнокрев 1
етна соба

4
ноћ
ења

4

ноће
ње са
доруч
ком

гости
БФФ

20 -26.
март
2016.

двокреве
тна соба

10

3
ноћ
ења

60

ноће
ње са
доруч
ком

гости
јун-јул
БЕЛЕФ 2016
-а

двокреве
тна соба

5

5
ноћ
ења

50

ноће
ње са
доруч
ком

Оптин
а
Пустин

једнокрев 11
етна соба

2
ноћ

22

ноће
ње са
доруч

гости
БФФ

20.101.11.

број број
соба ноћ
ења

Једини
чна
цена
без
ПДВ

Једин
ична
цена
са
ПДВ

Укупн
а
цена
без
ПДВ
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Укупн
а
цена
са
ПДВ

а

2016.

ења

Березо
вски

20.101.11.
2016.

једнокрев 1
етна соба

2
ноћ
ења

2

ноће
ње са
доруч
ком

Табако
в

20.101.11.
2016.

једнокрев 1
етна соба

2
ноћ
ења

2

ноће
ње са
доруч
ком

Р.
Марти
новић

20.101.11.
2016.

једнокрев 1
етна соба

2
ноћ
ења

2

ноће
ње са
доруч
ком

Баварс
ки
камерн
и
оркест
ар

20.101.11.
2016.

једнокрев 17
етна соба

2
ноћ
ења

34

ноће
ње са
доруч
ком

Маслеј
ев

20.101.11.
2016.

једнокрев 1
етна соба

2
ноћ
ења

2

ноће
ње са
доруч
ком

Роман
и
Милен
а
Симов
ић

20.101.11.
2016.

двокреве
тна соба

1

2
ноћ
ења

4

ноће
ње са
доруч
ком

Бечки
дечаци

20-22.5. једнокрев 4
2016.
етна соба

2
ноћ
ења

8

ноће
ње са
доруч
ком

Бечки
дечаци

20-22.5. двокреве
2016.
тна соба

2
ноћ
ења

56

ноће
ње са
доруч

14

ком

23

ком
Андре 28.ас Шол 30.9.20
и Един 16.
Карам
азов

једнокрев 2
етна соба

2
ноћ
ења

4

ноће
ње са
доруч
ком

Звезде
Бољш
ој
театра

друга
полови
на
децемб
ра 2016

стандард
ни
апартман

1

3
ноћ
ења

3

ноће
ње са
доруч
ком

Звезде
Бољш
ој
театра

друга
полови
на
децемб
ра 2016

велики
апартман
(преко
30м2)

1

3
ноћ
ења

3

ноће
ње са
доруч
ком

Звезде
Бољш
ој
театра

друга
полови
на
децемб
ра 2016

једнокрев 4
етна соба

3
ноћ
ења

12

ноће
ње са
доруч
ком

Додатни оброк (ручак или вечера са безалкохолним пићем
Дневни боравак
УКУПНО:

НАВЕДЕНИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ТРЕНУТНО ПОЗНАТЕ
ПОТРЕБЕ ЗА ХОТЕЛСКИМ СМЕШТАЈЕМ УМЕТНИКА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ.
НАРУЧИЛАЦ, УСЛЕД ПРИРОДЕ СВОГ ПОСЛА, ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА У СЛУЧАЈУ
ПРОМЕНЕ ПРОГРАМА ИЛИ ИЗВОЂАЧА ИЗМЕНИ НАВЕДЕНУ СТРУКТУРУ ПРЕМА
СТАВАРНИМ ПОТРЕБАМА. У СЛУЧАЈУ ПРОШИРЕЊА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА
У ОДНОСУ НА ОНЕ ДАТЕ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ, ЦЕНА СМЕШТАЈА И
ДРУГИХ ПОНУЂЕНИХ УСЛУГА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАВАТИ У СВЕМУ СУ СКЛАДУ СА
ОВОМ ПОНУДОМ.
1. Хотел мора у оквиру једниствене зграде да нуди услуге смештаја у угоститељском
објекту врсте хотел који је категоризован са минимално 4 звездице, а у складу са
Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (
24

„Сл. Гласник РС“ бр 41/2010, 103/2010 и 99/2012) – Понуђач је дужан да достави као
доказ о категоризацији неоверену копију решења о категоризацији хотела чије важење
не може бити краће од 01.01.2017. године из којег се може утврдити да понуђени
смештај испуњава услове, односно на има категоризацију од најмање 4 звездице.
Решење мора бити издато од стране надлежног министарства.
Понуда смештаја у гарни или апарт хотелима биће одбијена као неприхватљива.
2. Хотел мора бити удаљен највише 800 метара пешачког хода од Трга Републике
према путањама Google maps-план Београда. Уколико програм показује више од једне
путање, узеће се у обзир најкраћа путања.
3. У оквиру понуђене цене собе мора бити урачуната и боравишна такса, као и
следећи обим услуга:
- коришћење сефа у соби
- коришћење Wi-Fi интернета
- смештај у соби за пушаче без додатних трошкова
- паркинг
- раније пријављивање (early check in), каснија одјава (late check out) од стандардних
хотелских правила
- коришћење свих расположивих хотелских садржаја
4.хотел мора да поседује рецепцију која ради 24 часа током целе године, интернет,
сеф у соби, обезбеђен паркинг и ресторан/кухињу која може да послужи оброк после
22.00h.
5. Наручилац услуге задржава право да откаже-промени резервацију смештаја у
складу са условима које прописује хотел;
6. давалац услуге се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета за пружене услуге и исте
отколонити.

Рок плаћања је: 45 дана, од службеног пријема исправно испостављеног рачуна;
Рок важења понуде( не сме бити краћи од 60 дана): _____ дана

Датум__________________________

М.П.

Понуђач
______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Уговор о пружању услуга хотелског смештаја уметника и гостију
фестивала за потребе реализације програма у 2016. години

Закључују:
Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број100038806, матични брј 17356038, коју заступа директор др
Предраг Јовановић(у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ)

и
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________као продавац (у даљем
тексту:ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ),које заступа директор______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- Центар београдских фестивала у својству наручиоца је донео одлуку о покретању
јавне набавке број 03/2016, а у складу са одобреним финансијским планом установе
за 2015. годину на који се сагласност дао Оснивач, као и порцењеним потребама
смештајних капацитета уметника и гостију фестивала за манифестације које предвиђа
гпдишњи програмски план установе .
Сходно наведеном, НАРУЧИЛАЦ је у поступку јавне набавке мале вредности, број
03/2016 извршио прикупљање понуда за услугу смештаја уметника и гостију
фестивала за потребе реализације програма у 2016. години .
- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ у својству ПОНУЂАЧА доставио понуду број
__________________ од __________. године(у даљем тексту: ПОНУДУ), која је
саставни део овог Уговора.
- Да је НАРУЧИЛАЦ доделио уговор о јавној набави ДАВАОЦУ УСЛУГЕ Одлуком број
________________од __________. године.

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
услуга смештаја за уметника и гостију фестивала за потребе реализације
програма у 2016. години које морају да буду пружене у свему у складу са ПОНУДОМ
и ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ које су саставни део Уговора.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ обавезује се да пружи предметне услуге,а НАРУЧИЛАЦ се
обавезује да у складу са потребама и одобреним буџетским средствима, писаним
путем констатује да је услуга извршена и плати уговорену цену.
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Цена
Члан 2.
Уговорена цена услуге је:
за смештајне капацитете:
УСЛУГА
Једнокреветна соба
– ноћење са
доручком
Двокреветна соба –
ноћење са
доручком
Стандардни
апартман – ноћење
са доручком
Велики апратман
(преко 30м )
Додатни оброк
(ручак или вечера
са безалкохолним
пићем
Дневни боравак

Цена без ПДВ

Цена са ПДВ

У оквиру понуђене цене собе урачуната је и боравишна такса, као и следећи обим
услуге:
- коришћење сефа у соби
- коришћење Wi-Fi интернета
- смештај у соби за пушаче без додатних трошкова
- паркинг
- раније пријављивање (early check in), каснија одјава (late check out) од стандардних
хотелских правила
Због специфичне делатности установе, тачна количина, број ноћења и начин
извршења односно спецификација смештаја базираће се на појединачним
манифестацијама у складу са датом спецификацијом и могућности усклађивања цене
са захтевом и са финансијским планом установе и сваке појединачне манифестације.

Начин плаћања
Члан 3.
Уговорене услуге НАРУЧИЛАЦ ће плаћати на основу рачуна који испоставља
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ, у року до 45 дана од дана службеног пријема исправно
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испостављеног рачуна за сваку поједничану извршену услугу, а у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, на рачун
ДАВАОЦА УСЛУГА број _______________________код
________________________банке, а по пријему наменских средстава у складу са
финансијским планом Центра београдских фестивала за 2016. годину.
НАРУЧИЛАЦ услуге задржава право да откаже делимично или у целости резервацију
смештаја у складу са условима крајњег извршиоца услуге;
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по основу овог Уговора извршити по
стварно оствареном утрошку који не може прећи укупан износ законског лимита
вредности уговора у складу са поступком набавке мале вредности и лимита
предметних услуга у складу са финансијским планом установе.
Трошкови евентуално оствареног телефонског саобраћаја, мини бара, и свих других
услуга који нису обухваћене техничком спецификацијом падају на терет појединачног
госта који је исте и остварио, и не могу бити предмет наплате од НАРУЧИОЦА
УСЛУГА, осим уколико НАРУЧИЛАЦ експлицитно не назначи тако у налогу за
резервацију смештајних капацитета који достави ДАВАОЦУ УСЛУГЕ .

Рок и начин извршења услуге
Члан 4.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће пружити услугу смештаја и исхране уметника и
гостију фестивала у свему у складу са прихваћеном понудом.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета и цене за пружене услуге.

Извршење уговора са подизвођачем/члановима групе понуђача
Члан 5.
Уколико наступа са подизвоађачима, Извршилац се обавезује да ће уговорне обавеза
извршити са подизвођачима, односно члановима групе понуђача:
____________________________________, место ___________________ улица и
број________________________________,
____________________________________, место ___________________ улица и
број________________________________,
____________________________________, место ___________________ улица и
број________________________________,

Средство финансијског обезбеђења
Члан 6.
Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са
одговарајућим меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице и копијом
картона депонованих потписа.
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Понуђач је дужан да уз понуду достави попуњено, од стране овлашћеног лица
понуђача потписано и печатом оверено одговарајуће менично овлашћење и копију
важећег картона депонованих потписа.
Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин
потписивања садржани у картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити
одбијена због битних недостатака.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који
је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења.
Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, на дан
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача у складу са картономдепонованих потписа и
оверену печатом,
2. доказ о регистрацији менице,
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да
потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уколико услуге не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора,
Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење
посла.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну
накнаду

Раскид Уговора
Члан 7.
НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:
- ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ касни са извршењем услуга;
- ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не поступи на начин предвиђен чланом 4. овог Уговора.
НАРУЧИЛАЦ задржава право да у случају неиспуњења неке од уговорних обавеза
наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у виду менице.

Спорови
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у
Београду.
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Завршне одредбе
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране НАРУЧИОЦА и ДАВАОЦА УСЛУГЕ.
Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири)истоветних примерака од којих 2 (два) примерка
задржава наручилац, а 2 (два) примерка ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ.

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА

_______________________

_____________________

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Услуга хотелског смештаја обухвата:
Услугу смештаја и исхране уметника и гостију фестивала за потребе реализације
програма у 2016. години , а према следећој оквирној спецификацији. НАРУЧИЛАЦ
ће, сходно захтевима програма благовремено ДАВАОЦУ услуге достављати налогу са
тачном спецификацијом.
ПОНУЂАЧ је дужан да понуди истоветну цену за сваку од појединачних тражених
смештајних категорија, независно од доба године када се врши смештај гостију,
односно цена једнокреветне собе мора бити иста током целе године, цена
двокреветне собе мора бити иста током целе године, итд...

услуге смештаја категорије од минимално 4 звездице
ГОСТ

оквирни
структура
број
број
период
собе
соба
ноћења
одседања
Београдски фестивал документарног и краткометражног филма

укупно исхрана
ноћења

гости БФФ

20 -26.
март 2016.

једнокреветна
соба

6

7 ноћења

42

ноћење са
доручком

гости БФФ

20 -26.
март 2016.

једнокреветна
соба

1

4 ноћења

4

ноћење са
доручком
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гости БФФ

20 -26.
март 2016.

двокреветна
соба

10

3 ноћења

60

ноћење са
доручком

5

5 ноћења

50

ноћење са
доручком

Београдски летњи фестивал
гости
БЕЛЕФ-а

јун-јул 2016

двокреветна
соба

Београдске музичке свечаности
Оптина
Пустина

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

11

2 ноћења

22

ноћење са
доручком

Березовски

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Табаков

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Р.
20.10-1.11.
Мартиновић 2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Баварски
камерни
оркестар

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

17

2 ноћења

34

ноћење са
доручком

Маслејев

20.10-1.11.
2016.

једнокреветна
соба

1

2 ноћења

2

ноћење са
доручком

Роман и
Милена
Симовић

20.10-1.11.
2016.

двокреветна
соба

1

2 ноћења

4

ноћење са
доручком

РЕДОВНА СЕЗОНА ЦЕБЕФ-а
Бечки
дечаци

20-22.5.
2016.

једнокреветна
соба

4

2 ноћења

8

ноћење са
доручком

Бечки
дечаци

20-22.5.
2016.

двокреветна
соба

14

2 ноћења

56

ноћење са
доручком

Андреас
Шол и Един
Карамазов

28.30.9.2016.

једнокреветна
соба

2

2 ноћења

4

ноћење са
доручком

Звезде
Бољшој

друга
половина

стандардни

1

3 ноћења

3

ноћење са
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театра

децембра
2016

апартман

Звезде
Бољшој
театра

друга
половина
децембра
2016

велики
апартман
(преко 30м2)

1

3 ноћења

3

ноћење са
доручком

Звезде
Бољшој
театра

друга
половина
децембра
2016

једнокреветна
соба

4

3 ноћења

12

ноћење са
доручком

доручком

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ДНЕВНИ БОРАВАК
ДОДАТНИ ОБРОК по особи (ручак или вечера са безалкохолним напитком)

НАВЕДЕНИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ТРЕНУТНО ПОЗНАТЕ
ПОТРЕБЕ ЗА ХОТЕЛСКИМ СМЕШТАЈЕМ УМЕТНИКА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ.
НАРУЧИЛАЦ, УСЛЕД ПРИРОДЕ СВОГ ПОСЛА, ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА У СЛУЧАЈУ
ПРОМЕНЕ ПРОГРАМА ИЛИ ИЗВОЂАЧА ИЗМЕНИ НАВЕДЕНУ СТРУКТУРУ ПРЕМА
СТВАРНИМ ПОТРЕБАМА. У СЛУЧАЈУ ПРОШИРЕЊА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА У
ОДНОСУ НА ОНЕ ДАТЕ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ, ЦЕНА СМЕШТАЈА И
ДРУГИХ ПОНУЂЕНИХ УСЛУГА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАВАТИ У СВЕМУ СУ СКЛАДУ СА
ОВОМ ПОНУДОМ.
1. Хотел мора у оквиру једниствене зграде да нуди услуге смештаја у угоститељском
објекту врсте хотел који је категоризован са минимално 4 звездице, а у складу са
Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (
„Сл. Гласник РС“ бр 41/2010, 103/2010 и 99/2012) – Понуђач је дужан да достави као
доказ о категоризацији неоверену копију решења о категоризацији хотела чије важење
не може бити краће од 01.01.2017. године из којег се може утврдити да понуђени
смештај испуњава услове, односно на има категоризацију од најмање 4 звездице.
Решење мора бити издато од стране надлежног министарства.
Понуда смештаја у гарни или апарт хотелима биће одбијена као неприхватљива.
2. Хотел мора бити удаљен највише 800 метара пешачког хода од Трга Републике
према путањама Google maps-план Београда. Уколико програм показује више од једне
путање, узеће се у обзир најкраћа путања.
3. У оквиру понуђене цене собе мора бити урачуната и боравишна такса, као и
следећи обим услуге:
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- коришћење сефа у соби
- коришћење Wi-Fi интернета
- смештај у соби за пушаче без додатних трошкова
- паркинг
- раније пријављивање (early check in), каснија одјава (late check out) од стандардних
хотелских правила
- коришћење свих расположивих хотелских садржаја
4.хотел мора да поседује рецепцију која ради 24 часа током целе године, интернет,
сеф у соби, обезбеђен паркинг и ресторан/кухињу која може да послужи оброк после
22.00h.
5. Наручилац услуге задржава право да откаже-промени резервацију смештаја у
складу са условима које прописује хотел;
6. давалац услуге се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета за пружене услуге и исте
отколонити.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]у
поступку јавне набавке услуге смештаја и исхране уметника и гостију фестивала за потребе
реализације програма у 2016. години број 03/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку,и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да јеималац права
интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге смештаја и исхране уметника и гостију
фестивала за потребе реализације програма у 2016. години испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку,и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођачи 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објавепозива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити
потписанаод стране овлашћеног лица подизвођача и оверенапечатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА –
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

________________________________________,
(Назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да:
- да су понуђени смештајни капацитети у оквиру једниствене зграде која је удаљена
највише 800 метара пешачког хода од Трга Републике према путањама Google mapsплан Београда.
- Хотел поседује рецепцију која ради 24 часа током целе године,
- хотел поседује интернет који је урачунат у цену собе,
- собе поседују сеф чије је коришћење урачунато у цену собе,
- хотел има обезбеђен паркинг чије је коришћење урачунато у цену собе
- хотел има ресторан/кухињу која може да послужи оброк после 22.00h.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услугу смештаја и исхране уметника и гостију фестивала за
потребе реализације програма у 2016. години број 03/2016, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке 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 82.
став 1. тачка2)Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК:Центар београдских фестивала, (Поверилац)
Седиште: Београд, Светогорска бб
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и
овлашћујемо Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб, као повериоца, да
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде
за ЈН 03/2016, што номинално износи _______________ динара са ПДВ-ом, а по основу
гаранције за финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Рок важења ове менице је 60 дана од датума издавања,.
Овлашћујемо Управу за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26, као Повериоца, да у
своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а
1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења менице
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
____________________________
потпис овлашћеног лица
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Xа МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК:Центар београдских фестивала, (Поверилац)
Седиште: Београд, Светогорска бб
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и
овлашћујемо Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб, као повериоца, да
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде
за ЈН 03/2016, што номинално износи _______________ динара са ПДВ-ом, а по основу
гаранције за добро извршења посла.
Рок важења ове менице је од _________ 2016. године до 31.12. 2016. године.
Овлашћујемо Управу за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26, као Повериоца, да у
своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а
1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења менице
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
____________________________
потпис овлашћеног лица

39

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у 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 поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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