СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
SERBIAN SPORTS ASSOCIATION OF THE DEAF
11000 Београд, Светог Саве 16‐18, тл/факс +381 11 2436‐539, 311‐7435, 063/395‐114, email:
milosd@hotmail.com , ssgs.rs

Број 01‐97
10.06.2013.
Београд

На основу члана 53 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и члана 43
Статута Спортског савеза глувих Србије Београд, генерални секретар Спортског савеза глувих
Србије доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Назив и адреса наручиоца: Спортски савез глувих Србије Београд, Светог Саве 16‐18
Редни број набавке за текућу годину: 1
Предмет јавне набавке:17.услуге ресторана и хотела.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Процењена вредност јавне набавке: 400.000 динара
Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:
15. јун 2013. оглас о јавној набавци,
30.јун 2013. отварање понуда,
16‐26. 2013. jул 2013. реализација уговора.

7)Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Решење Министарства
омладине и спорта бр. 451‐02‐152/2013‐03 од 07.02.2013.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Аливојводић Иван

СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
SERBIAN SPORTS ASSOCIATION OF THE DEAF
11000 Београд, Светог Саве 16‐18, тл/факс +381 11 2436‐539, 311‐7435, 063/395‐114, email:
milosd@hotmail.com , ssgs.rs
На основу члана 54 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012) и члана 43
Статута Спортског савеза глувих Србије Београд, генерални секретар Спортског савеза глувих
Србије доноси дана 15.06.2013. године
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 01/2013
I
Образује се Комисија за малу јавну набавку за услуге хотела и ресторана бр. 01/2013 у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Весна Трајковић, дипл. правник , председник Комисије
Теодора Кнежевић, економиста, члан
Властимир Драговић, економски техничар
Зоран Жикић, заменик члана
Мирослав Јанковић, заменик члана
Светлана Кнежевић,заменик члана

II
Комисија за јавну набавку има обавезу да изврши следеће задатке у следећим роковима:
1. Припрема конкурсне документације
2. Објава позива за подношење понуде и конкурсне
документације на интернет страни и порталу јавних набавки
3. Отвори, прегледа и рангира понуде
4. Сачини писмени извештај о стручној оцени понуде
5. Припреми предлог одлуке о додели уговора
6. Одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права
7. Предузима друге радње у поступку јавне набавке

15.06.2013.
15.06.2013.
01.07.2013.
01.07.2013.
01.07.2013.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Аливојводић Иван

ИЗЈАВА

Изјављујем да у јавној набавци мале вредности хотелске и ресторанске услуге бр. 01/2013
Спортског савеза глувих Србије нисам у сукобу интереса.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ

____________________

СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
SERBIAN SPORTS ASSOCIATION OF THE DEAF
11000 Београд, Светог Саве 16‐18, тл/факс +381 11 2436‐539, 311‐7435, 063/395‐114, email:
milosd@hotmail.com , ssgs.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив, адреса и интернет страница
наручиоца:
2. Врста наручиоца:

Спортски савез глувих Србије
11000 Београд, Светог Саве 16‐18
http://ssgs.rs
корисник буџетских средстава

3. Врста поступка јавне набавке:

набавка мале вредности

4. За добра и услуге опис предметанабавке:
назив и ознаку из општегречника набавке

17 хотелске и ресторанске услуге

5. За радове природа и обим радова и основна ‐
обележјарадова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно
назив и ознака из општег речника набавке;
6. Број партија, уколико се предмет набавке
обликује у више партија;
7. Посебна напомена ако је уговор о јавној
набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање ,
професионалну рехабилитацијуи запошљавање
инвалидних лица:

8. У случају преговарачког поступка
разлог за примену и основ из закона:

‐

‐

9. Ако се закључује оквирни споразум
време трајања оквирног споразума:

‐

10. У случају подношења електронске понуде,примене
електронске лицитације или система динамичке набавке
– основни подаци о информационом систему наручиоца
инеопходним техничким условима за учешће,

‐

11. У случају промене система динамичне набавке
рок трајања система:
12. У случају обавезеподношења понуде са подизвођачем
проценат вредности набавкекоји се извршава преко
произвођача,
13. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора:

‐
‐

економски најповољија понуда
најнижа понуђена цена 40%
попуст у цени
10%
трошк.економичности 25%
тех.технол. предности 25%

14. Начин преузимања конкурсне документације, односно e‐mail: milosd@hotmail.com
интернет адресу где је конкурсна документација доступна, http://ssgs.rs
15. Aдресу и интернет адресу државног органа или организације,
односно органа или службе територијалне аутономијеили
локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине заштити при запошљавању, условима рада и сл.
16. Начин подношењапонуде
и рок:2013. године

поштом, рок 30 јун

17. Место, време и начин отварања понуда.
у 16,00 часова дана 01.07.2013.
18. Услови под којима представници понуђача могу
учествовати у поступку отварања понуда:

Београд, Светог Саве 16‐18/6

19. Рок за доношење одлуке:
20. Лице за контакт:

представници понуђача који су
овлашћени од стране понуђача
01.07.2013.
Иван Аливојводић

Страна 1.од 9.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
SERBIAN SPORTS ASSOCIATION OF THE DEAF
11000 Београд, Светог Саве 16‐18, тл/факс +381 11 2436‐539, 311‐7435, 063/395‐114, email:
milosd@hotmail.com , ssgs.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Читко и јасно уписати тачан назив понуђача и адресу, матични број, ПИБ и текући
рачун
2. Да ли у оквиру цене пансиона прихвата и додатну услугу – појачану исхрану и
ужину за учеснике припрема.
3. Да наведе прецизно са „да“ или „не“ да ли је извршио резервацију за коришћење
спортске дворане у складу са тачком 7. Конкурсног позива за достављање понуде .
4. Навести редовне цене у једнокреветним, двокреветним и вишекреветним собама
са ПДВ.
5. Навести цену коју нуди за појединачни пансион или даје неке попусте и гратисе са
појачаном исхраном и ужином за 20 учесника кампа по 10 дана што износи укупно
200 пансиона.
Навести тачну цену појединачног пансиона нето и цену са ПДВ, укупан износ за све
учеснике кампа нето износ и цену са ПДВ
6. Понуда мора бити испуњена читко и јасно без икаквих исправки на њој.
7. Понуде слати на адресу: Спортски савез глувих Србије, са назнаком Комисији за
јавну набавку, Светог Саве 16‐18/6 11000 Београд. (у затвореним ковертама), на
полеђини коверте написати ваш назив, улицу, број и место.
Комисија за јавне набавке

Страна 2.од 9.

Образац понуде Комисије за јавну
набавку Спортског савеза Србије

Број
Место и датум

На основу позива за достављање понуда који је расписала Комисија за јавну
набавку Спортског савеза глувих Србије, достављамо вам образац понуде
ПОНУДА
за услуге хотела и ресторана за припреме спортиста у рукомету и рвању.
о1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(тачан назив понуђача и адреса)
Матични број ____________ , ПИБ___________, текући рачун ______________
Да ли прихватате да обезбедите појачану исхрану и ужину за учеснике кампа
У оквиру цене пансиона ________.
Да ли сте извршили резервацију за коришћење спортске дворане
од 16.07. до 26.07.2013.
Навести редовне цене у једнокреветним ___________, двокреветним _______
и вишекреветним собама _________ са ПДВ.
Коју цену нудите или дајете неке попусте и гратисе за коришћење пансионских
услуга са појачаномисхраном и ужином, на број од 20 учесника кампа по 10
дана – 200 пансиона:

02
03
04
05

‐
‐

Цена појединачног пансиона нето ___________ и цена са ПДВ ___________
Укупан износ за све учеснике кампа нето износ ______________ и вредност
са ПД В ______________

М.П.

____________________
потпис понуђача

Страна 3.од 9.

3) УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Понуђач мора доказати да је испуњава следеће услове и да приложи доказе:
Услов

Доказ

1.Да је регистрован код надлежног органа
2.Да он и његов 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.

потврда АПР
потврда надлежног суда и потврда
надлежне полицијске станице

3.Да му није изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда
4.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима РС
5.да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом

потврда туристичке инспекције,

потврда надлежне пореске
филијале

‐

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде.

Страна 4.од 9.

4)

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА
закључен дана ________ 2013. године између:
1. Спортског савеза глувих Србије Београд, ул. Светог Саве 16‐18/6, којег заступа генерални
секретар Иван Аливојводић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране, и
2. ____________________________________________________________________________
_________________________(у даљем тексту: Добављач), с друге стране, како следи:

Члан 1
Уговорне стране констатују:
1. Да је Наручилац на основу члана 53. Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке услуга хотела и ресторана.
2. Да је Добављач доставио понуду бр. ____ од _______ која у потпуности одговара
конкурсној документацији.
3. Да је Наручилац на основу Одлуке о избору најповољније понуде број ____ од ___ јуна
2013. године изабрао Добављача.
Члан 2
Предмет уговора је набавка услуга ресторана и хотела.
Члан 3
Добављач се обавезује да пружи услуге хотела и ресторана за 20 особа (од тога једна gratis)по
списку који ће наручилац доставити Добављачу у периоду почев од ручка 16. јула закључно са
доручком 26. јула 2013. године, односно укупно 200пуних пансиона.
Добављач ће обезбедити смештај у једнокреветним, двокреветним и вишекреветним собама.
Члан 4.
Наручилац ће Добављачу платити износ од дин. ______ по особи . Укупан износ који ће
Наручилац платити износи дин. ________ .

Страна 5.од 9.

Плаћање ће се извршити у року од осам дана од дана извршене услуге.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испостави рачун за извршене услуге са навођењем врсте
пружених услуга и исказаним ценама.
Члан 5
Све евентуалне спорове који настану из /или поводом овог уговора уговорне стране решаваће
споразумно у духу добре сарадње, а уколико у томе не успеју, уговарају надлежност Привредног
суда у Београду.
Члан 6
На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о
облигационим оодносима.
Члан 7
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих по два задржавају уговарачи за своје
потребе.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Страна 6.од 9.

5) ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА

1. Врста услуга:

исхрана и смештај спортиста

2. Смештај:

једнокреветне собе,
двокреветне собе
вишекреветне собе

3. Исхрана:

пун пансион

4. Додатне услуге:

ужина

5. Остале услуге:

резервација спортске дворане.

6. Рок извршења:

16.07.‐26.07.2013.

Страна 7.од 9.

7) СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Врста услуге

Цена са ПДВ

Вредност

1.Пансион у једнокреветним собама
2.Пансион у двокреветним собама
3.Пансион у вишекреветним собама
4.Ужина
Укупно вредност понуде

М.П.

ПОТПИС

Страна 8.од 9.

7) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

1. Материјални трошкови
2. Ангажовање радне снаге

Да ли ће те трошкове трошкове припреме понуде рефундирати у случају да Наручилац јавне
набавке одустане од реализације набавке (заокружити одговор)
ДА

М.П.

НЕ

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Страна 9.од 9.

_______________________

Место и датум _____________

________________________

СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
БЕОГРАД
Светог Саве 16‐18/6
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо по вашем позиву за
подношење понуда бр. 01/2013 од 15.06.2013. поднели независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Законски заступник

_____________

