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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручипца
Универзитет у Нпвпм Саду,
Teхнплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs

1.2. Сврха набавке: Нарушилац спрпвпди птвпрени ппступак јавне набавке ради закљушеоа Угпвпра п
јавнпј набавци.

1.3. Предмет јавне набавке: набавка услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена
путпваоа.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Услуге путнишких агенција и тур. пператера и услуге ппмпћи
туристима – 63500000.

1.4. Предметна јавна набавка је пбликпвана у две партије, и тп:
- Партија 1 – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних карата и резервацији
и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у земљи;
- Партија 2 – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних карата и резервацији
и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у инпстранству.

1.5. Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, изнпси
8.800.000,00 динара.
Прпцеоена вреднпст за партију 1 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних
карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у земљи
изнпси 1.600.000,00 динара;
Прпцеоена вреднпст за партију 2 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних
карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у
инпстранству изнпси 7.200.000,00 динара;

1.6. Кпнтакт
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад;
Служба за ппщте и правне ппслпве,
факс: 021/450-413,
e-mail:javne.nabavke.tf@uns.ac.rs
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2. СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
– УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА,
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20
Предмет јавне набавке су услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других
путних карата и рeзeрвaциjи и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја у земљи и
инпстранству за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад.
Предмет јавне набавке је:
- услуга резервације и пбезбеђеоа авипнских карата на свим дестинацијама света, у складу са
ппјединашним пптребама Нарушипца у перипду важеоа угпвпра;
- услуга пбезбеђеоа хптелскпг и апартманскпг смещтаја у земљи и инпстранству за пптребе
Нарушипца, у складу са ппјединашним пптребама у перипду важеоа угпвпра;
- услуга пбезбеђеоа апартманскпг смещтаја у инпстранству за пптребе Нарушипца, у складу са
ппјединашним пптребама у перипду важеоа угпвпра;
- услуга резервације и пбезбеђеоа псталих путних карата (аутпбуских, впзних, брпдских) у
земљи и инпстранству.
Технплпщкпм факултету Нпви Сад мпгу бити пптребне карте екпнпмске и бизнис класе за
авипнски сапбраћај.
Технплпщкпм факултету Нпви Сад су најшещће пптребне услуге хптeла и апартмана у центру и
щирем центру града са 3*и 4* у једнпкреветним спбама с нпћеоем и дпрушкпм.
Нарушилац ће у ппјединашним наручбеницама навести:
- ближе пдређеое лпкације, перипда бправка и других карактеристика хптелскпг и
апартманскпг смещтаја;
- ближе пдређеое дестинације, времена ппласка и ппвратка, прихватљиве/неприхватљиве
станице/аерпдрпме на кпјима се врщи преседаое дп кпнашне дестинације.
Ппнуђаш је дужан да пп пријему наручбенице дпстави најмаое три ппнуде какп пп питаоу
смещтаја, такп и пп питаоу превпза. Укпликп се за сваки захтев не дпстави најмаое три ппнуде,
неппхпднп је дпставити пбразлпжеое у писанпм пблику. Нарушилац задржава правп да пд Ппнуђаша
у свакпм ппјединашнпм слушају захтева да му пбезбеди ппвпљнију ппнуду кпју је сам прпнащап.
Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници: (минимум 1h, максимум 24h) oд мпмента приjeмa
нaручбенице пд стране Ппнуђаша.
Цена авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај не мпже бити
већа пд цене карте утврђене важећим Ценпвникпм превпзника. Цена авипнске карте, аутпбуске и
друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај пбухвата следеће трпщкпве: цену карте, аерпдрпмске
таксе, трпщкпве путнпг псигураоа, перпнске карте, лушке и пстале таксе, кап и друге упбишајене
трпщкпве.
Цена пбезбеђеоа хптела не мпже бити већа пд цене хптела утврђене важећим Ценпвникпм
хптела. Цена хптелскпг и апартманскпг смещтаја пбухвата следеће трпщкпве: цену хптелскпг и
апартманскпг смещтаја, бправищну таксу и друге упбишајене трпщкпве.
Цене хптелскпг, апартманскпг смещтаја и/или превпза у вези са присуствпваоем на
семинарима, струшним скуппвима, пбукама, струшним усаврщаваоима не мпгу бити веће пд цена
кпје нуде прганизатпри семинара, струшних скуппва, пбука и струшнпг усаврщаваоа тј. туристишке
агенције са кпјима прганизатпри сарађују.
Дпступнпст Ппнуђаша - временски перипд за пријем наручбеница је 168h у недељи, пднпснп
365 дана у гпдини. Кпмуникација између Ппнуђаша и Нарушипца врщи се искљушивп путем
електрпнске ппщте, тј. писаним путем.
Eвeнтуaлни зaхтeви Нaрушиoцa зa пoврaћaj у вeзи пружaоa услугa, кao и слушajeви кaдa, услeд
oбjeктивних рaзлoгa (зaтвoрeни aeрoдрoми, oткaзaни лeтoви и сл.), Нaрушилaц ниje мoгao да кoристи
услугe, угoвoрнe стрaнe ћe рeщaвaти спoрaзумнo, схoднo вaжeћим прoписимa и услoвимa
прeвoзникa, кojимa сe рeгулищу oви слушajeви.
Кпнтрпла услуга се врщи пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.
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Време пружаоа услуга: сукцесивнп.
Нарушилац ће у рпку пд 24h пд пријема ппнуда пбавестити Ппнуђаша п свпм избпру.
Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду: (минимум 10 минута, максимум 120 минута)
oд мпмента приjeмa кпнашне нaручбенице пд стране Нарушипца. Нарушилац ће у рпку пд 48h пд
пријема предрашуна дати сагласнпст на исти.
Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна: (минимум 1h, максимум 24h) пд
мпмента пријема сагласнпсти на предрашун пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.
Кпнашна путна дпкумента су авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски
сапбраћај, кап и ваушери издати пд стране хптела или апартмана у кпјем је изврщена резервација
смещтаја или ваушер некпг глпбалнпг хптелскпг резерваципнпг система.
Услпви плаћаоа и рпк плаћаоа: (минимални рпк је 15 дана, максимални рпк је 45 дана) пд
дана пријема кпнашних путних дпкумената и исправнп сашиоенпг рашуна за изврщену услугу.
Ппнуде ппнуђаша кпји се не буду придржавали минималних и максималних рпкпва
пдређених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм биће пдбијене кап неприхватљиве.
Местп исппруке: Адреса Нарушипца.
Све щтп није ппсебнп захтеванп у пвпј Технишкпј спецификацији рещиће се у дпгпвпру са
Нарушипцем.
Имајући у виду да се пбим предметних услуга кап ни цене авипнских и других путних карата и
хптелскпг и апартманскпг смещтаја у пдређенпм перипду гпдине не мпгу унапред утврдити,
Нарушилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра за све шетири партије, а ппнуђена цена је елемент
критеријума најнижа ппнуђена цена.
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА (ИСТИ ЗА ПБЕ ПАРТИЈЕ)
Критеријум за дпделу угпвпра у предметнпј јавнпј набавци за пбе партије је најнижа ппнуђена
цена.
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм, угпвпр за предметну набавку
ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк за исппруку кпнашних путних
дпкумената и рашуна.
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм и истим рпкпм за исппруку
кпнашних путних дпкумената и рашуна угпвпр за предметну набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у
свпјпј ппнуди наведе краћи рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници.
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм, истим рпкпм за исппруку
кпнашних путних дпкумената и рашуна и истим рпкпм за исппруку ппнуда пп наручбеници угпвпр за
предметну набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе дужи рпк плаћаоа.
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм, истим рпкпм за исппруку
кпнашних путних дпкумената и рашуна, истим рпкпм за исппруку ппнуда пп наручбеници и истим
рпкпм плаћаоа угпвпр за предметну набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе
краћи рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду.
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм, истим рпкпм за исппруку
кпнашних путних дпкумената и рашуна, истим рпкпм за исппруку ппнуда пп наручбеници, истим рпкпм
плаћаоа и истим рпкпм за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду Кпмисија ће у складу са шланпм
84. став 4. Закпна п јавним набавкама применити жреб кап нашин на кпји ће дпделити угпвпр.
Кпмисија ћe упутити писaни пoзив пoнуђaшимa кпји ппднесу ппнуде са истпм ценпм, истим
рпкпм за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна, истим рпкпм за исппруку ппнуда пп
наручбеници, истим рпкпм плаћаоа и истим рпкпм за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду, дa
присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, oднoснo дoдeли угoвoрa, путeм жрeбa.
Ппступак жребаоа ће се спрпвести јавнп у прoстoриjaмa Нaрушиoцa, у Нoвoм Сaду, Булевар
цара Лазара брпј 1. Пoступaк ћe спрпвести Кoмисиjа зa предметну jaвну нaбaвку.
O пoступку дoдeлe угoвoрa путeм жрeбa Кoмисиja ћe вoдити зaписник. Кoмисиja ћe oбeзбeдити
тeхнишкe услoвe зa спрoвoђeоe пoступкa избoрa нajпoвoљниje пoнудe, путeм жрeбa. Пaпири сa
пoдaцимa o пoнуђaшимa, истe вeлишинe и бoje, бићe кoвeртирaни у идeнтишним кoвeртaмa и стaвљeни
прeд свим присутним лицимa, у прaзну кутиjу.
Шлан Кoмисиje ћe из кутиje извући jeдaн кoвeрaт кojи сaдржи пoдaткe o jeднoм пoнуђaшу.
Пoнуђaшу кojи будe изaбрaн нa нaвeдeни нaшин, бићe дoдeљeн угoвoр.
4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
4.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА (ИСТИ ЗА ПБЕ ПАРТИЈЕ)
4.1.1. Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава пбавезне услпве из
члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати:
- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- 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, кап и
- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
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 немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст.
2. Закпна).
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4.1.2. Дпдатни услпви за учешће:
Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке пд ппнуђаша захтева испуоенпст следећих
дпдатних услпва:
Финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду 6 месеци пре пбјављиваоа Ппзива
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти.
Ппслпвни капацитет:
- да ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуде кпристи један глпбални резерваципни систем за
прпдају авипнских карата: Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan.
- да ппседује важећу лиценцу IATA (International Air Transport Association - Међунарпднп
удружеое авиппревпзника) и
- да резервацију хптела врщи прекп глпбалних хптелских резерваципних система.
Кадрпвски капацитет: да ппнуђаш има раднп ангажпвана најмаое три лица кпји пбављају
ппслпве кпји су у неппсреднпј вези са предметпм јавне набавке.
4.1.3. Ппдизвпђач мпра да испуоава пбавезне услпве из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).
Ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује:
- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- 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, кап и
- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или
стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
4.1.4. Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне услпве из члана 75. ЗЈН став 1.
тачка 1), 2) и 4).
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује:
- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- 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, кап и
- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или
стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
4.1.5. Ппнуђачи из групе ппнуђача дпдатне услпве захтеване пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм
испуоавају заједнп.
4.2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује
дпстављаоем следећих дпказа:
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна – Дпказ:
Правна лица:
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
Привреднпг суда.
Предузетници:
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра.
Наппмена: ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не
мпрају да дпставе Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна – Дпказ:
Правна лица:
1. Извпд из казнене евиденције пднпснп увереоа надлежнпг пснпвнпг и вищег суда на шијем
ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре. Укпликп пптврда једнпг пд надлежних судпва садржи ппдатке из казнене
евиденције пснпвнпг и вищег суда, дпвпљнп је дпставити самп ту пптврду;
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 чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна – Дпказ:
Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних
јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда
Имајући у виду шиоеницу да се пд 01. септембра 2013. гпдине, примеоује Правилник п
садржини Регистра ппнуђаша и дпкументацији кпја се ппднпси уз пријаву за регистрацију ппнуђаша
(„Службени гласник РС“, брпј 75/13), лица кпја су уписана у Регистар ппнуђаша нису дужна да
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказују испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне
набавке, прпписане шланпм 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама.
Ппнуђаш мпже да дпстави фптпкппију Рещеоа п упису у регистар ппнуђаша АПР-а или да на
пбрасцу ппнуде наведе интернет адресу где Нарушилац мпже да изврщи увид у тражени ппдатак или
да сашини изјаву (у слпбпднпј фпрми) у кпјпј ће навести интернет адресу где Нарушилац мпже да
изврщи увид у тражени ппдатак.
Услпв из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјавпм датпм
ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и иста је саставни деп пве Кпнкурсне
дпкументације.
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује
дпстављаоем следећих дпказа:
Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстављаоем Пптврде Нарпдне банке Србије п
брпју дана неликвиднпсти за захтевани перипд. Ппнуђаш мпже испуоенпст пвпг услпва дпказати и
изјавпм (у слпбпднпј фпрми) у кпјпј ће навести интернет адресу где Нарушилац мпже да изврщи увид у
тражени ппдатак или у пбрасцу ппнуде мпже на за тп предвиђенп местп уписати интернет адресу где
Нарушилац мпже да изврщи увид у тражени ппдатак.
Неппхпдан ппслпвни капацитет
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-

да ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуде кпристи један глпбални резерваципни систем за прпдају
авипнских карата (Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan) дпказује се дпстављаоем важеће дпзвпле за
приступ глпбалнпм резерваципнпм систему или другпг дпказа из кпга се види да кпристи исти (издат пд
стране пвлащћенпг лица),
да ппнуђаш ппседује лиценцу IATA (International Air Transport Association - Међунарпднп удружеое
авиппревпзника) дпказује се дпстављаоем фптпкппије важеће лиценце IATA,
да ппнуђаш резервацију хптела врщи прекп глпбалних хптелских резерваципних система дпказује се
дпстављаоем фптпкппије угпвпра кпји је на снази закљушенпг са минимум једним глпбалним хптелским
резерваципним системпм.
Неппхпдан кадрпвски капацитет да ппнуђаш има најмаое три ангажпвана лица кпји пбављају
ппслпве кпји су у неппсреднпј вези са предметпм јавне набавке дпказује се дпстављаоем фптпкппија
важећих угпвпра п раду, угпвпра п дппунскпм раду, угпвпра п пбављаоу привремених и ппвремених
ппслпва или угпвпра п делу из кпјих се мпже недвпсмисленп утрдити да лица пбављају ппслпве кпји су
у неппсреднпј вези са предметпм јавне набавке.
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице, предузетник и
физишкп лице кап ппнуђаш из групе ппнуђаша дпказује заједнп са псталим ппнуђашима из групе
ппнуђаша, тј. дпдатне услпве ппнуђаши у заједнишкпј ппнуди испуоавају заједнп.
Дoкaзи o испуоeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaрушилaц мoжe прe
дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaшa, шиja je пoнудa нa oснoву извeщтaja
кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeоeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу
свих или пojeдиних дoкaзa.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд дана
упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију
тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн
oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу нa
кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.
Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaвљa кoпиjу
eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм
eлeктрoнскoм oблику.
Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у другoj држaви, нaрушилaц мoжe дa прoвeри дa ли су дoкумeнти
кojимa пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних oргaнa тe држaвe.
Aкo пoнуђaш ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoг тoгa
щтo oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj пoнуђaш
имa сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe дoзвoлити
пoнуђaшу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.
Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јавним
набавкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривишнoм и
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoщћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или
другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
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 п дпдели угпвпра,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на
прпписан нашин.
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5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће
ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди
ппступак јавне набавке.
5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји се
пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм језику. Укпликп
Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде преведен на српски језик,
пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. Превпд мпра бити пверен
пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија кпнкурсне дпкументације на српскпм
језику.
5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ
Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана
непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп
Кпнкурсне дпкументације.
Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм – спиралпм.
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда:
Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на адресу
нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, са
пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – не птварати
– Набавка услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена путпваоа, редни брпј
набавке: ППАХ 44/20, партија брпј _______“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице (канцеларија бр. 16
Стара зграда). На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и
име и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је
пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају бити у целини
припремљене у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се сашиоава на српскпм
језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже се меоати. Ппнуда се
саставља такп щтп Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне пбрасце кпји су саставни
деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пвлащћенпг лица.
Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд
сашиоаваоа ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава и захтева из кпнкурсне
дпкументације. Ппнуђаш за једну партију мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 28. мај 2020. гпдине дп 09,00 часпва.
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 28. маја 2020. гпдине дп
09,00 шаспва. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг
празника, кап ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се први наредни радни дан, дп
09,00 шаспва. Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити ппнуђашу.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 28. маја 2020. гпдине у 10,00 шаспва у прпстпријама
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 у Сали за седнице Факултета. Укпликп рпк
за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг празника, птвараое ппнуда ће
се пбавити, први наредни радни дан, са ппшеткпм у 10,00 шаспва.
Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце
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пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша - шлана групе кпји ће бити нпсилац ппсла,
пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем. Акп ппнуђаш
ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша.
Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и накнаднп
ппслатим дпдатним инфпрмацијама и пбјащоеоима или изменама и дппунама.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан 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.
Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је, ппред дпказа п испуоенпсти пбавезних и дпдатних
услпва за ушещће у пптупку јавне набавке, дужан да дпстави и:
- Пбразац ппнуде пппуоен у складу са спецификацијпм из кпнкурсне дпкументације, пптписан
пд стране пвлащћенпг лица (пбразац бр. 6 Кпнкурсне дпкументације);
- Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое
јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша
- Мпдел угпвпра - Ппнуђаш ће мпдел угпвпра пппунити у складу са ппнудпм и пптписати шиме
пптврђује да је сагласан са предлпгпм мпдела угпвпра (пбразац 7. у кпнкурснпј
дпкументацији);
- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди кпји мпра бити пптписан пд стране пвлащћенпг лица, дат
ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац 8. у кпнкурснпј дпкументацији);
- Пбразац изјаве у складу са чланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама кпји мпра бити
пптписан пд стране пвлащћенпг лица, дат ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
(пбразац 9. у кпнкурснпј дпкументацији);
- Укпликп је ппнуђаш приликпм припремаоа ппнуде имап трпщкпве дпставиће и Пбразац
трпшкпва припреме ппнуде, пптписан пд стране пвлащћенпг лица (пбразац 10. у кпнкурснпј
дпкументацији);
- Пбразац структуре цене са упутствпм какп да се пппуни, пппуоен и пптписан пд стране
пвлащћенпг лица (пбразац 11. у кпнкурснпј дпкументацији);
- Пбразац изјаве да ће приликпм закључеоа угпвпра предати средствп финансијскпг
пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла кпји мпра бити пптписан пд стране пвлащћенпг лица,
дат ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац 12. у кпнкурснпј дпкументацији);
5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је пбликпвана у две партије, и тп:
Партија 1 – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних карата и резервацији
и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у земљи;
Партија 2 – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних карата и резервацији
и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у инпстранству.
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати најмаое
једну целпкупну партију. У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду за вище партија, ппнуда мпра бити
ппднета такп да се мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп. Ппнуђаш мпже за једну партију да
ппднесе самп једну ппнуду. У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду за вище партија, дпкази п
испуоаваоу услпва из шлана 75. и 76. Закпна пднпснп изјаве кпје су саставни деп кпнкурсне
дпкументације, кпје се дпстављају уз ппнуду, не мпрају бити дпстављене за сваку партију ппсебнп,
пднпснп мпгу бити дпстављене у једнпм примерку за вище партија.
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације кпји се дпстављају ппсебнп за сваку партију: Пбразац
ппнуде, Мпдел угпвпра, Пбразац изјаве п независнпј ппнуди, Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из
шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама и Пбразац трпщкпва припреме ппнуде.
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5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.
5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на
нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, ппщтпм или
неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар
цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна или пппзив, кап
и предмет и редни брпј јавне набавке.
5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.
5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат укупне
вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се изврщити прекп
ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу не мпже
бити већи пд 50 %.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу,
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен,
тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш, пднпснп Изабрани ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Изабрани ппнуђаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у
супрптнпм нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм
угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да пбавести
прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
Изабрани ппнуђаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на
страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице
испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Сaстaвни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из групe мeђусoбнo и прeмa
нaрушиoцу oбaвeзуjу нa изврщeоe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:
1) пoдaткe o шлaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe
зaступaти групу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaшa из групe пoнуђaшa у изврщeоу угoвoрa.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду 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.
5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП
Нарушилац ће сукцесивнп дпстављати наручбенице Ппнуђашу. Ппнуђаш је дужан да пп пријему
наручбенице дпстави најмаое три ппнуде какп пп питаоу смещтаја, такп и пп питаоу превпза.
Укпликп се за сваки захтев не дпстави најмаое три ппнуде, неппхпднп је дпставити пбразлпжеое у
писанпм пблику.
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Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници: (минимум 1h, максимум 24h) oд мпмента приjeмa
нaручбенице пд стране Ппнуђаша.
Нарушилац ће у рпку пд 24h пд пријема ппнуда пбавестити Ппнуђаша п свпм избпру.
Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду пд стране Нарушипца: (минимум 10 минута,
максимум 120 минута) oд мпмента приjeмa кпнашне нaручбенице пд стране Нарушипца. Нарушилац ће
у рпку пд 48h пд пријема предрашуна дати сагласнпст на исти.
Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна: (минимум 1h, максимум 24h) пд
мпмента пријема сагласнпсти на предрашун пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.
Услпви плаћаоа и рпк плаћаоа: (минимални рпк је 15 дана, максимални рпк је 45 дана) пд
дана пријема кпнашних путних дпкумената и исправнп сашиоенпг рашуна за изврщену услугу.
Ппнуде ппнуђаша кпји се не буду придржавали минималних и максималних рпкпва пдређених
пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм биће пдбијене кап неприхватљиве.
Местп исппруке: Адреса Нарушипца.
Дпступнпст Ппнуђаша - временски перипд за пријем наручбеница је 168h у недељи, пднпснп
365 дана у гпдини.
Кпнтрпла услуга се врщи пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.
Рпк важеоа ппнуде: Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа
ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд ппнуђаша
прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не
мпже меоати ппнуду.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ
Цене мпрају да буду исказане у динарима и исказују се пп јединици мере - пп једнпј услузи
резервације и издаваоа за 1 пспбу. Цена кпју ппнуди ппнуђаш биће фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и
неће ппдлегати прпменама ни из каквпг разлпга. У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви
неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци. Цене се исказују без ПДВ-а у складу са Закпнпм п
ппрезу на дпдату вреднпст.
Цена авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај не мпже бити
већа пд цене карте утврђене важећим Ценпвникпм превпзника. Цена авипнске карте, аутпбуске и
друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај пбухвата следеће трпщкпве: цену карте, аерпдрпмске
таксе, трпщкпве путнпг псигураоа, перпнске карте, лушке и пстале таксе, кап и друге упбишајене
трпщкпве.
Цена пбезбеђеоа хптела не мпже бити већа пд цене хптела утврђене важећим Ценпвникпм
хптела. Цена хптелскпг и апартманскпг смещтаја пбухвата следеће трпщкпве: цену хптелскпг и
апартманскпг смещтаја, бправищну таксу и друге упбишајене трпщкпве.
Цене хптелскпг и/или апартманскпг смещтаја и/или превпза у вези са присуствпваоем на
семинарима, струшним скуппвима, пбукама, струшним усаврщаваоима не мпгу бити веће пд цена кпје
нуде прганизатпри семинара, струшних скуппва, пбука и струшнпг усаврщаваоа тј. туристишке агенције
са кпјима прганизатпри сарађују.
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска цена у
смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и
изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое свих
оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна п
јавним набавкама.
5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Нарушилац захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла, и тп:
Ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу
дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице са
менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица
ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца.
Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу кпји сашиоава Нарушилац.
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Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ ппнуђаш
уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд стране свпје ппслпвне банке.
Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс
пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша.
Менишнп писмп/пвлащћеое пбавезнп се даје на пбрасцу кпји дпставља Нарушилац и мпра да
садржи (ппред псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа (Нарушипца),
предмет јавне набавке – брпј и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10% пд укупне вреднпсти
наведене у угпвпру и у динарима без пдв-а, са навпђеоем рпка важнпсти.
Рпк трајаоа: Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 20
(двадесет) дана дужи пд дана кпнашнпг изврщеоа угпвпра.
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла у тпку
изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип пптписиваоем истпг.
Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевпм Нарушипца неће се приступити
пптписиваоу угпвпра збпг битних недпстатака.
5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe инфoрмaциje
или пojaщоeоa у вeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу и нa eвeнтуaлнo
уoшeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa
зa пoднoщeоe пoнудe.
Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa Пoртaлу
jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити
искљушивп у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки
факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр.1, Нпви Сад, на електрпнску адресу:
javne.nabavke.tf@uns.ac.rs, са пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјашоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при
куппвини авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и
апартманскпг смештаја за службена путпваоа, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, партија бр. ____".
Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaоeм пoслoвa jaвних нaбaвки
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoщтe, eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, кao и oбjaвљивaоeм oд
стрaнe нaрушиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.
Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaрушиoцa или пoнуђaшa путeм
eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, стрaнa кoja je изврщилa дoстaвљaоe дужнa je дa oд другe стрaнe
зaхтeвa дa нa исти нaшин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, щтo je другa стрaнa дужнa и дa ушини кaдa je
тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je изврщeнo дoстaвљaоe.
5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша.
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп
другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
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5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo
зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг спoрaзумa у кoнкрeтнoм
пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи щтeту збoг пoступaоa нaрушиoцa
прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa).
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпублишкoj
кoмисиjи.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe
рaдоe нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јавним набавкама ниje другaшиje oдрeђeнo.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoщeоe
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa
нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe
врeднoсти и квaлификaциoнoм пoступку aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe истeкa рoкa
зa пoднoщeоe пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин дoстaвљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa
шлaнoм 63. стaв 2. Зaкoна п јавним набавкама укaзao нaрушиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и
нeпрaвилнoсти, a нaрушилaц истe ниje oтклoниo.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa
пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 63. стaв 3. Зaкoна п јавним набавкама, смaтрaћe сe
блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.
Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, oдлукe o зaкљушeоу oквирнoг спoрaзумa, oдлукe o
признaвaоу квaлификaциje и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoщeоe зaхтeвa зa зaщтиту прaвa
je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку jaвнe
нaбaвкe мaлe врeднoсти и дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa нa oснoву oквирнoг спoрaзумa у склaду
сa шлaнoм 40a Зaкoна п јавним набавкама.
Зaхтeвoм зa зaщтиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeгoвo пoднoщeоe прe
истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeвa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јавним набавкама, a пoднoсилaц
зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.
Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaщтиту прaвa oд стрaнe истoг
пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je пoднoсилaц
зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoг зaхтeвa.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати
таксу у изнпсу пд 120.000 динара.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна п јавним набавкама,
прихватиће се:
1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи
ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и
датум изврщеоа налпга.
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(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;
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(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена
уплата 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
извршенпј уплати таксе из тачке 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.
5.16. УППТРЕБА ПЕЧАТА
Приликпм сашиоаваоа ппнуде, није пбавезна упптреба печата, у складу са Правилникпм п
дппуни Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и
нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, бр. 41/19).
5.17. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ / ППНУЂАЧ СТАВЉА НА РАСППЛАГАОЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке садржане у ппнуди кпји су ппсебним актпм
утврђени или пзнашени кап ппверљиви, у складу са шланпм 14. ЗЈН.
Нарушилац ће пдбити да пружи инфпрмацију кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака
дпбијених у ппнуди.
Кап ппверљива, ппнуђаш мпже пзнашити дпкумента кпја садрже лишне ппдатке, а кпје не садржи
ниједан јавни регистар или кпји на други нашин нису дпступни, кап и ппслпвне ппдатке кпји су
прпписима пзнашени кап ппверљиви. У пвпм слушају ппнуђаш је дужан да наведе п кпм прппису је реш.
Нарушилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу великим
слпвима имају исписанп „ППВЕРЉИВП“ и пптпис пвлащћенпг лица ппднпсипца ппнуде. Нарушилац не
пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин.
Акп се кап ппверљиви пзнаше ппдаци кпји не пдгпварају гпре наведеним услпвима, нарушилац
ће ппзвати ппнуђаша да уклпни пзнаку ппверљивпсти. Ппнуђаш ће тп ушинити такп щтп ће оегпв
пвлащћени представник изнад пзнаке ппверљивпсти написати „ПППЗИВ“, уписати датум, време и
пптписати се.
Акп ппнуђаш у рпку кпји пдреди нарушилац не пппзпве ппверљивпст дпкумената, нарушилац ће
третирати пву ппнуду кап ппнуду без ппверљивих ппдатака.
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6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ПАРТИЈА 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
– УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА,
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20
Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских
карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за
службена путпваоа, партију 1 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних карата
и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена путпваоа у земљи,
редни брпј набавке: ППАХ 44/20, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са
важећим прпписима и стандардима.
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ *ппдаци из АПР
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седищта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

Брпј:

Спрат/стан:

Адреса за пријем ппщте:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Адреса за пријем електрпнске ппщте:
Матишни брпј:
ПИБ:
Претежна делатнпст:
Щифра делатнпсти:

Назив делатнпсти:

Назив банке и
брпј рашуна:
Телефпн:
Пвлащћенп лице
за пптписиваое угпвпра:
Пспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из шл.
75. и 76. ЗЈН јавнп дпступни
*(укпликп се не дпстављају уз ппнуду)
Пснивач (лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лишни брпј:
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ППНУДА СЕ ППДНПСИ: *пзначити са Х једну пд ппнуђених ппција
 сампсталнп
 кап заједничка ппнуда групе ппнуђача:
Скраћенп ппслпвнп име (назив) шлана групе
ппнуђаша:

Местп, ппщтина и адреса седищта шлана групе ппнуђаша

1.
2.
Наппмена: Пптребнп је навести скраћенп ппслпвнп име (назив) и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду.
 кап ппнуда са ппдизвпђачем:
Скраћенп ппслпвнп име (назив)
и местп и адреса седищта
ппдизвпђаша:

Прпценат укупне
вреднпсти набавке кпја
ће се ппверити
ппдизвпђашу:

Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

1.
2.
2) РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА (минимум 60 дана)
___________ дана пд дана птвараоа ппнуда
3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И
ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РEЗEРВAЦИJИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ
ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕЩТАЈА, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ
ППАХ 44/20
ПАРТИЈА БРПЈ 1 - УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ
АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ
СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА У ЗЕМЉИ

Предмет:

Укупна цена без ПДВ-а:

___________________________ динара

Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна:
(минимум 1h, максимум 24h)

Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна је _____h
пд мпмента пријема сагласнпсти на предрашун пд стране
пвлащћенпг лица Нарушипца.

Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници:
(минимум 1h, максимум 24h)

Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници је _____h пд мпмента
приjeмa нaручбенице пд стране Ппнуђаша.

Нашин, услпви и рпк плаћаоа:
(минимални рпк је 15 дана, максимални рпк је 45 дана)

Плаћаое ће се врщити вирмански на рашун ппнуђаша, у рпку пд
_______ дана пд дана пријема кпнашних путних дпкумената и
исправнп сашиоенпг рашуна за изврщену услугу.

Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду:
(минимум 10 минута, максимум 120 минута)

Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду je _____ минута
oд мпмента приjeмa кпнашне нaручбенице пд стране
Нарушипца.

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Укпликп се ппднпси заједничка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља
пппуоен, пптписан и печатпм пверен Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача. Укпликп се ппднпси ппнуда са
ппдизвпђачем кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и печатпм пверен
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима. У цену су урачунати сви припадајући трпшкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј
набавци. Пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака.
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ
ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при
куппвини авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и
апартманскпг смещтаја за службена путпваоа, партију 1 - Услуге ппсредпваоа при куппвини
авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг
смештаја за службена путпваоа у земљи, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, пбјављеним на Ппрталу
јавних набавки и интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са
ппдизвпђашем/има.
ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
НПСИЛАЦ ППСЛА
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:

ЧЛАН ГРУПЕ
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ НПСИЛАЦ ППСЛА
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду. Акп ппнуђач не наступа у заједничкпј ппнуди, Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача
се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоава и пптписује ппнуђач–
нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппнуђача у групи ппнуђача Пбразац ппшти ппдаци п свакпм
ппнуђачу из групе ппнуђача се мпже умнпжити.
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку услуга - Услуге ппсредпваоа при
куппвини авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и
апартманскпг смещтаја за службена путпваоа, партију 1 - Услуге ппсредпваоа при куппвини
авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг
смештаја за службена путпваоа у земљи, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, пбјављеним на Ппрталу
јавних набавки и интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са
ппдизвпђашем/има.
ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
ППДИЗВПЂАЧ бр. 1
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се
ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:

ППДИЗВПЂАЧ бр. 2
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се
ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА:
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе са ппдизвпђачем. Акп ппнуђач наступа
без ппдизвпђача Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачу се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п
ппдизвпђачима пппуоава и пптписује ппнуђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппдизвпђача Пбразац ппшти
ппдаци п ппдизвпђачу се мпже умнпжити.
Конкурсна документација страна 20 од 41

6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ПАРТИЈА 2
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И
ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА
ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20
Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских
карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за
службена путпваоа, партију 2 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других
путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена
путпваоа у инпстранству, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, у свему према захтевима из кпнкурсне
дпкументације и у складу са важећим прпписима и стандардима.
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ *ппдаци из АПР
Ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правна фпрма:
Адреса седищта:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Брпј:

Спрат/стан:

Брпј:

Спрат/стан:

Адреса за пријем ппщте:
Ппщтина:

Местп:

Улица:

Адреса за пријем електрпнске ппщте:
Матишни брпј:
ПИБ:
Претежна делатнпст:
Щифра делатнпсти:

Назив делатнпсти:

Назив банке и
брпј рашуна:
Телефпн:
Пвлащћенп лице
за пптписиваое угпвпра:
Пспба/лице за кпнтакт:
Делпвпдни брпј ппнуде:
Интернет страница на кпјпј су дпкази из
шл. 75. и 76. ЗЈН јавнп дпступни
*(укпликп се не дпстављају уз ппнуду)
Пснивач (лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лишни брпј:
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ППНУДА СЕ ППДНПСИ: *пзначити са Х једну пд ппнуђених ппција
 сампсталнп
 кап заједничка ппнуда групе ппнуђача:
Скраћенп ппслпвнп име (назив) шлана групе
ппнуђаша:

Местп, ппщтина и адреса седищта шлана групе ппнуђаша

1.
2.
Наппмена: Пптребнп је навести скраћенп ппслпвнп име (назив) и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду.
 кап ппнуда са ппдизвпђачем:
Скраћенп ппслпвнп име (назив)
и местп и адреса седищта
ппдизвпђаша:

Прпценат укупне
вреднпсти набавке кпја
ће се ппверити
ппдизвпђашу:

Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

1.
2.
2) РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА (минимум 60 дана)
___________ дана пд дана птвараоа ппнуда
3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И
ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РEЗEРВAЦИJИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ
ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕЩТАЈА, РЕДНИ БРПЈ
НАБАВКЕ ППАХ 44/20
ПАРТИЈА БРПЈ 2 - УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ
АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ
СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА У ИНПСТРАНСТВУ

Предмет:

Укупна цена без ПДВ-а:

___________________________ динара

Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна:
(минимум 1h, максимум 24h)

Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна је
_____h пд мпмента пријема сагласнпсти на предрашун пд
стране пвлащћенпг лица Нарушипца.

Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници:
(минимум 1h, максимум 24h)

Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници је _____h пд мпмента
приjeмa нaручбенице пд стране Ппнуђаша.

Нашин, услпви и рпк плаћаоа:
(минимални рпк је 15 дана, максимални рпк је 45 дана)

Плаћаое ће се врщити вирмански на рашун ппнуђаша, у рпку пд
_______ дана пд дана пријема кпнашних путних дпкумената и
исправнп сашиоенпг рашуна за изврщену услугу.

Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду:
(минимум 10 минута, максимум 120 минута)

Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду je _____
минута oд мпмента приjeмa кпнашне нaручбенице пд стране
Нарушипца.

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Укпликп се ппднпси заједничка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и
печатпм пверен Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача. Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђачем кап пбавезан прилпг кпји је
саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и печатпм пверен Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима. У цену су урачунати сви
припадајући трпшкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци. Пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака.
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ
ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при
куппвини авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и
апартманскпг смещтаја за службена путпваоа, партију 2 - Услуге ппсредпваоа при куппвини
авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг
смештаја за службена путпваоа у инпстранству, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, пбјављеним на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са
ппдизвпђашем/има.
ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
НПСИЛАЦ ППСЛА
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:

ЧЛАН ГРУПЕ
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Имена и пдгпварајуће прпфесипналне
квалификације лица кпја ће бити
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра:
Телефпн:
Е – mail адреса:

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ НПСИЛАЦ ППСЛА
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду. Акп ппнуђач не наступа у заједничкпј ппнуди, Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача
се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоава и пптписује ппнуђач–
нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппнуђача у групи ппнуђача Пбразац ппшти ппдаци п свакпм
ппнуђачу из групе ппнуђача се мпже умнпжити.
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку услуга - Услуге ппсредпваоа при
куппвини авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и
апартманскпг смещтаја за службена путпваоа, партију 2 - Услуге ппсредпваоа при куппвини
авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг
смештаја за службена путпваоа у инпстранству, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, пбјављеним на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са
ппдизвпђашем/има.
ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА
ППДИЗВПЂАЧ бр. 1
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се
ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:

ППДИЗВПЂАЧ бр. 2
Пунп ппслпвнп име:
Скраћенп ппслпвнп име:
Правни пблик:
Местп и адреса седищта:
Матишни брпј:
ПИБ:
Назив банке и
брпј рашуна:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се
ппверити ппдизвпђашу:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша:
Телефпн:
Е – mail адреса:

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА:
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе са ппдизвпђачем. Акп ппнуђач наступа
без ппдизвпђача Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачу се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п
ппдизвпђачима пппуоава и пптписује ппнуђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппдизвпђача Пбразац ппшти
ппдаци п ппдизвпђачу се мпже умнпжити.
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7. МПДЕЛ УГПВПРА – ПАРТИЈА 1
П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
- УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА,
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20
Закљушен између:
1. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм Саду,
Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 08055203, JБКЈС: 02255, кпји заступа
декан, прпф. др Биљана Пајин (у даљем тексту: Нарушилац) и
2. _____________________________________________________________________________________
(ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР)

са седищтем у ________________________________, ул. _____________________________ бр. ____,
ПИБ: ____________________, матишни брпј: _____________________, текући рашун брпј:
___________________________ кпд ппслпвне банке ________________________, кпга заступа
_________________________________________ (у даљем тексту: Изабрани ппнуђаш).
(навести функцију, име и презиме)

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Изабрани ппнуђаш), а кпју заступа______________________________________.
(навести име и презиме)
На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд
_________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле да
заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша буде _________________________________ директпр
__________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да предузима
све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке.
Шланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за
изврщеое преузетих пбавеза.
АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Изабрани ппнуђаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_______________________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
Конкурсна документација страна 25 од 41

(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
Изабрани ппнуђаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_______________________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Изабрани ппнуђаш, кап да је
сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана.
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12,
14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп
птвпрени ппступак јавне набавке, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, шији је предмет набавка
услуга – услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа –
партија 1 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у
земљљи;
- да је Изабрани ппнуђаш дпставип ппнуду дел. брпј: _____________ пд ____________2020.
гпдине кпја у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације.
Шлан 1.
Предмет Угпвпра је набавка услуга ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних
карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у
земљи (у даљем тексту: Услуге), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у складу са услпвима и
технишким спецификацијама из кпнкурсне дпкументације, ппнуди Изабранпг ппнуђаша, пдредбама
пвпг угпвпра и стварним пптребама Нарушипца.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да услуге из претхпднпг става сукцесивнп врщи Нарушипцу
тпкпм перипда важеоа угпвпра, на нашин и ппд услпвима утврђеним угпвпрпм.
Шлан 2.
Максимална вреднпст угпвпра је у висини прпцеоене вреднпсти за предметну партију у
изнпсу пд 1.600.000 динара без ПДВ-а.
Угпвпрена вреднпст је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из
каквпг разлпга.
Нарушилац задржава правп да, укпликп не буде ппстпјала пптреба, не реализује угпвпрену
вреднпст пвпг угпвпра у целпсти.
Цена авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај не мпже бити
већа пд цене карте утврђене важећим Ценпвникпм превпзника. Цена авипнске карте, аутпбуске и
друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај пбухвата следеће трпщкпве: цену карте, аерпдрпмске
таксе, трпщкпве путнпг псигураоа, перпнске карте, лушке и пстале таксе, кап и друге упбишајене
трпщкпве.
Цена пбезбеђеоа хптела не мпже бити већа пд цене хптела утврђене важећим Ценпвникпм
хптела. Цена хптелскпг и апартманскпг смещтаја пбухвата следеће трпщкпве: цену хптелскпг и
апартманскпг смещтаја, бправищну таксу и друге упбишајене трпщкпве.
Цене хптелскпг и апартманскпг смещтаја и/или превпза у вези са присуствпваоем на
семинарима, струшним скуппвима, пбукама, струшним усаврщаваоима не мпгу бити веће пд цена
кпје нуде прганизатпри семинара, струшних скуппва, пбука и струшнпг усаврщаваоа тј. туристишке
агенције са кпјима прганизатпри сарађују.
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Цена услуге ппсредпваоа се исказује кап ппсебна ставка на рашуну.
Шлан 3.
Плаћаое ће се врщити вирмански на рашун ппнуђаша, у рпку пд _______ дана пд дана пријема
кпнашних путних дпкумената и исправнп сашиоенпг рашуна за изврщену услугу.
Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на:
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ 100721916,
са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *_______________. (*пппуоава Нарушилац
приликпм закљушеоа угпвпра).
Плаћаое ће се врщити дп нивпа средстава пбезбеђених финансијским планпм Нарушипца за
2020. гпдину за пве намене.
Пбавезе плаћаоа кпје дпспевају пп пвпм угпвпру у 2021. гпдини, Нарушилац ће реализпвати
пп пбезбеђиваоу финансијских средстава усвајаоем финансијскпг плана за 2021. гпдину и тп највище
дп изнпса средстава кпја ће за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини.
Шлан 4.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да услуге из шлана 1. пвпг угпвпра пбави квалитетнп, у свему
према Спецификацији Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима,
нпрмативима струке за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Изабрани ппнуђаш је дужан да при изврщеоу услуга ппступа у складу с пажопм дпбрпг
струшоака и настпји да пбезбеди најнижу мпгућу цену.
Нарушилац задржава правп да пд Изабранпг ппнуђаша у свакпм ппјединашнпм слушају захтева
да му пбезбеди ппвпљнију ппнуду кпју је сам прпнащап.
Шлан 5.
Изабрани ппнуђаш је, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу дпставип средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице серијскпг брпја
_______________ са менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима
пвлащћенпг лица ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца. Меница је
регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије.
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп Изабрани ппнуђаш-нпсилац
ппсла у тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип
пптписиваоем истпг.
Шлан 6.
Нарушилац ће, Изабранпм ппнуђашу исппстављати ппјединашне наручбенице ради изврщеоа
услуга кпје су предмет угпвпра. Наручбенице ће исппстављати писаним путем, пднпснп, путем
електрпнске ппщте.
Нарушилац ће у ппјединашним наручбеницама навести:
- ближе пдређеое лпкације, перипда бправка и других карактеристика хптелскпг и
апартманскпг смещтаја;
- ближе пдређеое дестинације, времена ппласка и ппвратка, прихватљиве/неприхватљиве
аерпдрпме на кпјима се врщи преседаое дп кпнашне дестинације.
Ппнуђаш је дужан да пп пријему наручбенице дпстави најмаое три ппнуде какп пп питаоу
смещтаја, такп и пп питаоу превпза. Укпликп се за сваки захтев не дпстави најмаое три ппнуде,
неппхпднп је дпставити пбрзлпжеое у писанпм пблику.
Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници je _______h oд мпмента приjeмa нaручбенице пд
стране Изабранпг ппнуђаша.
Нарушилац ће у рпку пд 24h пд пријема ппнуда пбавестити Изабранпг ппнуђаша п свпм
избпру.
Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду je _______ минут/а oд мпмента приjeмa
кпнашне нaручбенице пд стране Нарушипца. Нарушилац ће у рпку пд 48h пд пријема предрашуна дати
сагласнпст на исти.
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Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна je _______h пд мпмента пријема
сагласнпсти на предрашун пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.
Кпнашна путна дпкумента су авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски
сапбраћај, кап и ваушери издати пд стране хптела у кпјем је изврщена резервација смещтаја или
ваушер некпг глпбалнпг хптелскпг резерваципнпг система.
Шлан 7.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да ће бити дпступан Нарушипцу за пријем наручбеница 168h у
недељи, пднпснп 365 дана у гпдини.
Кпмуникација између Изабранпг ппнуђаша и Нарушипца врщи се искљушивп путем
електрпнске ппщте, тј. писаним путем.
Шлан 8.
Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм примппредаје пцени да услуге нису изврщене
на прпписан нашин, пднпснп нису угпвпренпг квалитета, пвлащћен је стави пригпвпр на изврщену
услугу, пдмах приликпм преузимаоа превпзних и других дпкумената п предметним услугама, пдбије
пријем истих и захтева пд Изабрани ппнуђаша да пбавезу ппнпвп изврщи на нашин кпји је пдређен
пвим угпвпрпм у рпку кпји Нарушилац сам пдреди.
Шлан 9.
У слушају из претхпднпг шлана, Изабрани ппнуђаш је дужан да у пстављенпм рпку изврщи
предметну услугу прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета.
Шлан 10.
У слушajeвима кaдa, услeд oбjeктивних рaзлoгa (зaтвoрeни aeрoдрoми, oткaзaни лeтoви и сл.),
Нaрушилaц ниje мoгao кoристити услугe, угoвoрнe стрaнe ћe рeщaвaти спoрaзумнo, схoднo вaжeћим
прoписимa и услoвимa прeвoзникa, кojимa сe рeгулищу oви слушajeви.
Шлан 11.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да Нарушипцу, пружи инфпрмације п услпвима птказа
(трпщкпвима) кпје је прпписап крајои изврщилац услуге пднпснп кпмпанија превпзника или хптел, а
Нарушилац задржава правп да пткаже резервацију путних карата и хптелскпг и апартманскпг
смещтаја у складу са услпвима крајоег изврщипца услуге.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да ће инфпрмисати Нарушипца п услпвима птказиваоа,
рефундираоа и прпмене датума авипнске карте кпје је прпписап крајои изврщилац услуге, пднпснп
кпмпанија превпзника, а Нарушилац задржава правп да пткаже авипнске карте, пднпснп издату
авипнску карту врати у складу са услпвима крајоег изврщипца услуге.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да ће инфпрмисати Нарушипца п услпвима птказиваоа,
рефундираоа и прпмене датума хптелскпг и апартманскпг смещтаја (трпщкпвима и сл.) кпје је
прпписап крајои изврщилац услуге, пднпснп хптел, а Нарушилац задржава правп да пткаже
резервацију, пднпснп врати ваушер за хптелски и/или апармански смещтај у складу са услпвима
крајоег изврщипца услуга.
Шлан 12.
Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене вреднпсти
из шлана 2. пвпг Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи.
Шлан 13.
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са
птказним рпкпм пд 30 дана пд дана дпстављаоа изјаве.
Нарушилац има правп да једнпстранп пткаже угпвпр у свакп дпба и без птказнпг рпка, акп
Изабрани ппнуђаш не изврщава пбавезе на угпвпрени нашин и у угпвпреним рпкпвима, п шему
писменп пбавещтава Изабранпг ппнуђаша.
Шлан 14.
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За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима и других прпписа кпји регулищу пву материју.
Шлан 15.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп. Укпликп дп сппразума не
дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду.
Шлан 16.
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка задржава
Нарушилац, а 2 (два) примерка Изабрани ппнуђаш.

ЗА НАРУЧИПЦА

ЗА ИЗАБРАНПГ ППНУЂАЧА

прпф. др Биљана Пајин,
декан Факултета
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм.
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7. МПДЕЛ УГПВПРА – ПАРТИЈА 2
П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
- УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА,
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20
Закљушен између:
1. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм Саду,
Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 08055203, JБКЈС: 02255, кпји заступа
декан, прпф. др Биљана Пајин (у даљем тексту: Нарушилац) и
2. _____________________________________________________________________________________
(ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР)

са седищтем у ________________________________, ул. _____________________________ бр. ____,
ПИБ: ____________________, матишни брпј: _____________________, текући рашун брпј:
___________________________ кпд ппслпвне банке ________________________, кпга заступа
_________________________________________ (у даљем тексту: Изабрани ппнуђаш).
(навести функцију, име и презиме)

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Изабрани ппнуђаш), а кпју заступа______________________________________.
(навести име и презиме)
На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд
_________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле да
заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша буде _________________________________ директпр
__________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да предузима
све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке.
Шланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за
изврщеое преузетих пбавеза.
АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Изабрани ппнуђаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_______________________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
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(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
Изабрани ппнуђаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
_______________________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Изабрани ппнуђаш, кап да је
сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана.
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12,
14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп
птвпрени ппступак јавне набавке, редни брпј набавке: ППАХ 44/20, шији је предмет набавка
услуга – услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа, партија
бр. 2 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у
инпстранству;
- да је Изабрани ппнуђаш дпставип ппнуду дел. брпј: ____________ пд _____________2020.
гпдине кпја у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације.
Шлан 1.
Предмет Угпвпра је набавка услуга ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других
путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа
у инпстранству (у даљем тексту: Услуге), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у складу са
услпвима и технишким спецификацијама из кпнкурсне дпкументације, ппнуди Изабранпг ппнуђаша,
пдредбама пвпг угпвпра и стварним пптребама Нарушипца.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да услуге из претхпднпг става сукцесивнп врщи Нарушипцу
тпкпм перипда важеоа угпвпра, на нашин и ппд услпвима утврђеним угпвпрпм.
Шлан 2.
Максимална вреднпст угпвпра је у висини прпцеоене вреднпсти за предметну партију у
изнпсу пд 7.200.000,00 динара без ПДВ-а.
Угпвпрена вреднпст је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из
каквпг разлпга.
Нарушилац задржава правп да, укпликп не буде ппстпјала пптреба, не реализује угпвпрену
вреднпст пвпг угпвпра у целпсти.
Цена авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај не мпже бити
већа пд цене карте утврђене важећим Ценпвникпм превпзника. Цена авипнске карте, аутпбуске и
друге карте за кппнени и брпдски сапбраћај пбухвата следеће трпщкпве: цену карте, аерпдрпмске
таксе, трпщкпве путнпг псигураоа, перпнске карте, лушке и пстале таксе, кап и друге упбишајене
трпщкпве.
Цена пбезбеђеоа хптела не мпже бити већа пд цене хптела утврђене важећим Ценпвникпм
хптела. Цена хптелскпг и апартманскпг смещтаја пбухвата следеће трпщкпве: цену хптелскпг и
апартманскпг смещтаја, бправищну таксу и друге упбишајене трпщкпве.
Цене хптелскпг и апартманскпг смещтаја и/или превпза у вези са присуствпваоем на
семинарима, струшним скуппвима, пбукама, струшним усаврщаваоима не мпгу бити веће пд цена
кпје нуде прганизатпри семинара, струшних скуппва, пбука и струшнпг усаврщаваоа тј. туристишке
агенције са кпјима прганизатпри сарађују.
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Цена услуге ппсредпваоа се исказује кап ппсебна ставка на рашуну.
Шлан 3.
Плаћаое ће се врщити вирмански на рашун ппнуђаша, у рпку пд _______ дана пд дана пријема
кпнашних путних дпкумената и исправнп сашиоенпг рашуна за изврщену услугу.
Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на:
Универзитет у Нпвпм Саду,
Технплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ 100721916,
са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *_______________. (*пппуоава Нарушилац
приликпм закљушеоа угпвпра).
Плаћаое ће се врщити дп нивпа средстава пбезбеђених финансијским планпм Нарушипца за
2020. гпдину за пве намене.
Пбавезе плаћаоа кпје дпспевају пп пвпм угпвпру у 2021. гпдини, Нарушилац ће реализпвати
пп пбезбеђиваоу финансијских средстава усвајаоем финансијскпг плана за 2021. гпдину и тп највище
дп изнпса средстава кпја ће за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини.
Шлан 4.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да услуге из шлана 1. пвпг угпвпра пбави квалитетнп, у свему
према Спецификацији Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима,
нпрмативима струке за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Изабрани ппнуђаш је дужан да при изврщеоу услуга ппступа у складу с пажопм дпбрпг
струшоака и настпји да пбезбеди најнижу мпгућу цену.
Нарушилац задржава правп да пд Изабранпг ппнуђаша у свакпм ппјединашнпм слушају захтева
да му пбезбеди ппвпљнију ппнуду кпју је сам прпнащап.
Шлан 5.
Изабрани ппнуђаш је, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу дпставип средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице серијскпг брпја
_______________ са менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима
пвлащћенпг лица ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца. Меница је
регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије.
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп Изабрани ппнуђаш-нпсилац
ппсла у тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип
пптписиваоем истпг.
Шлан 6.
Нарушилац ће, Изабранпм ппнуђашу исппстављати ппјединашне наручбенице ради изврщеоа
услуга кпје су предмет угпвпра. Наручбенице ће исппстављати писаним путем, пднпснп, путем
електрпнске ппщте.
Нарушилац ће у ппјединашним наручбеницама навести:
-ближе пдређеое лпкације, перипда бправка и других карактеристика хптелскпг и
апартманскпг смещтаја;
-ближе пдређеое дестинације, времена ппласка и ппвратка, прихватљиве/неприхватљиве
аерпдрпме на кпјима се врщи преседаое дп кпнашне дестинације.
Ппнуђаш је дужан да пп пријему наручбенице дпстави најмаое три ппнуде какп пп питаоу
смещтаја, такп и пп питаоу превпза. Укпликп се за сваки захтев не дпстави најмаое три ппнуде,
неппхпднп је дпставити пбрзлпжеое у писанпм пблику.
Рпк за исппруку ппнуда пп наручбеници je _______h oд мпмента приjeмa нaручбенице пд
стране Изабранпг ппнуђаша.
Нарушилац ће у рпку пд 24h пд пријема ппнуда пбавестити Изабранпг ппнуђаша п свпм
избпру.
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Рпк за исппруку предрашуна за изабрану ппнуду je _______ минут/а oд мпмента приjeмa
кпнашне нaручбенице пд стране Нарушипца. Нарушилац ће у рпку пд 48h пд пријема предрашуна дати
сагласнпст на исти.
Рпк за исппруку кпнашних путних дпкумената и рашуна je ______h пд мпмента пријема
сагласнпсти на предрашун пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.
Кпнашна путна дпкумента су авипнске карте, аутпбуске и друге карте за кппнени и брпдски
сапбраћај, кап и ваушери издати пд стране хптела у кпјем је изврщена резервација смещтаја или
ваушер некпг глпбалнпг хптелскпг резерваципнпг система.
Шлан 7.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да ће бити дпступан Нарушипцу за пријем наручбеница 168h у
недељи, пднпснп 365 дана у гпдини.
Кпмуникација између Изабранпг ппнуђаша и Нарушипца врщи се искљушивп путем
електрпнске ппщте, тј. писаним путем.
Шлан 8.
Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм примппредаје пцени да услуге нису изврщене
на прпписан нашин, пднпснп нису угпвпренпг квалитета, пвлащћен је стави пригпвпр на изврщену
услугу, пдмах приликпм преузимаоа превпзних и других дпкумената п предметним услугама, пдбије
пријем истих и захтева пд Изабрани ппнуђаша да пбавезу ппнпвп изврщи на нашин кпји је пдређен
пвим угпвпрпм у рпку кпји Нарушилац сам пдреди.
Шлан 9.
У слушају из претхпднпг шлана, Изабрани ппнуђаш је дужан да у пстављенпм рпку изврщи
предметну услугу прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета.
Шлан 10.
У слушajeвима кaдa, услeд oбjeктивних рaзлoгa (зaтвoрeни aeрoдрoми, oткaзaни лeтoви и сл.),
Нaрушилaц ниje мoгao кoристити услугe, угoвoрнe стрaнe ћe рeщaвaти спoрaзумнo, схoднo вaжeћим
прoписимa и услoвимa прeвoзникa, кojимa сe рeгулищу oви слушajeви.
Шлан 11.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да Нарушипцу, пружи инфпрмације п услпвима птказа
(трпщкпвима) кпје је прпписап крајои изврщилац услуге пднпснп кпмпанија превпзника или хптел, а
Нарушилац задржава правп да пткаже резервацију путних карата и хптелскпг и апартманскпг
смещтаја у складу са услпвима крајоег изврщипца услуге.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да ће инфпрмисати Нарушипца п услпвима птказиваоа,
рефундираоа и прпмене датума авипнске карте кпје је прпписап крајои изврщилац услуге, пднпснп
кпмпанија превпзника, а Нарушилац задржава правп да пткаже авипнске карте, пднпснп издату
авипнску карту врати у складу са услпвима крајоег изврщипца услуге.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да ће инфпрмисати Нарушипца п услпвима птказиваоа,
рефундираоа и прпмене датума хптелскпг и апартманскпг смещтаја (трпщкпвима и сл) кпје је
прпписап крајои изврщилац услуге, пднпснп хптел, а Нарушилац задржава правп да пткаже
резервацију, пднпснп врати ваушер за хптелски и апартмански смещтај у складу са услпвима крајоег
изврщипца услуга;
Шлан 12.
Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене вреднпсти
из шлана 2. пвпг Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи.
Шлан 13.
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са
птказним рпкпм пд 30 дана пд дана дпстављаоа изјаве.
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Нарушилац има правп да једнпстранп пткаже угпвпр у свакп дпба и без птказнпг рпка, акп
Изабрани ппнуђаш не изврщава пбавезе на угпвпрени нашин и у угпвпреним рпкпвима, п шему
писменп пбавещтава Изабранпг ппнуђаша.
Шлан 14.
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима и других прпписа кпји регулищу пву материју.
Шлан 15.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп. Укпликп дп сппразума не
дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду.
Шлан 16.
Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка задржава
Нарушилац, а 2 (два) примерка Изабрани ппнуђаш.

ЗА НАРУЧИПЦА

ЗА ИЗАБРАНПГ ППНУЂАЧА

прпф. др Биљана Пајин,
декан Факултета
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм.
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20

Ппнуђаш: _____________________________________

У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”,
брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да
ппнуду у ппступку јавне набавке услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена
путпваоа, партија брпј ___ - _____________________________________________________________,
редни брпј набавке: ППАХ 44/20 ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Датум: ____________________

ППНУЂАШ

Местп: ____________________
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака.
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9. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20

Ппнуђаш: _____________________________________

У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј
124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп при
састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских
карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за
службена путпваоа, партија брпј ___ - ____________________________________________________,
редни брпј набавке: ППАХ 44/20 ппщтпвали пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Датум: ____________________

ППНУЂАШ

Местп: ____________________
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака.

10. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
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У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20

Ппнуђаш: _____________________________________
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј
124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у
ппступку јавне набавке услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних
карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа,
партија брпј ___ - ________________________________________________________________________
редни брпј набавке: ППАХ 44/20.
РЕДНИ
БРПЈ

ВРСТА ТРПЩКПВА

ИЗНПС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНП:

Датум: ____________________
Местп: ____________________

ППНУЂАШ
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака.
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11. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
– ПАРТИЈА 1 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских и других путних карата и резервацији и
пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена путпваоа у земљи
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
– УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20

У складу са шланпм 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,
брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппнуђаш: _____________________________________ прилаже пбразац
структуре цене у птвпренпм ппступку јавне набавке услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини
авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг
смещтаја за службена путпваоа, партија 1 – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена
путпваоа у земљи, редни брпј набавке: ППАХ 44/20.

Услуга

Укупна цена без ПДВ-а

1

Цена за услугу ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата у земљи (пп једнпј услузи резервације и
издаваоа за 1 пспбу)

2

Цена за услугу резервације и пбезбеђеоа хптелскпг и апартманскпг
смещтаја за службена путпваоа у земљи (пп једнпј услузи
резервације и издаваоа за 1 пспбу)

УКУПНП (1+2)

Датум: ____________________

ППНУЂАШ

Местп: ____________________
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена: Услуге превпза и услуге хптелскпг и апартманскпг смещтаја ће се фактурисати на пснпву
ппнуде Изврщипца у свакпм ппјединашнпм слушају на кпју сагласнпст даје пвлащћенп лице
Нарушипца. Цене мпрају да буду исказане у динарима и исказују се пп јединици мере - пп једнпј
услузи резервације и издаваоа за 1 пспбу. Цена кпју ппнуди ппнуђаш биће фиксна тпкпм изврщеоа
угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквпг разлпга. У цену су урашунати сви припадајући
трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци.
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11. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
– ПАРТИЈА 2 - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена путпваоа у
инпстранству
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
– УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И
РЕЗЕРВАЦИЈИ И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППАХ 44/20

У складу са шланпм 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“,
брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппнуђаш: _____________________________________ прилаже пбразац
структуре цене у птвпренпм ппступку јавне набавке услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини
авипнских карата и других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг
смещтаја за службена путпваоа, партија 2 – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смештаја за службена
путпваоа у инпстранству, редни брпј набавке: ППАХ 44/20.

Услуга

Укупна цена без ПДВ-а

1

Цена за услугу ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата за службена путпваоа у инпстранству (пп
једнпј услузи резервације и издаваоа за 1 пспбу)

2

Цена за услугу ппсредпваоа при резервацији и пбезбеђеоу
хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа у
инпстранству (пп једнпј услузи резервације и издаваоа за 1 пспбу)

УКУПНП (1+2)

Датум: ____________________

ППНУЂАШ

Местп: ____________________
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена: Услуге превпза и услуге хптелскпг и апартманскпг смещтаја ће се фактурисати на пснпву
ппнуде Изврщипца у свакпм ппјединашнпм слушају на кпју сагласнпст даје пвлащћенп лице
Нарушипца. Цене мпрају да буду исказане у динарима и исказују се пп јединици мере - пп једнпј
услузи резервације и издаваоа за 1 пспбу. Цена кпју ппнуди ппнуђаш биће фиксна тпкпм изврщеоа
угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквпг разлпга. У цену су урашунати сви припадајући
трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци.
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12. ПБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА ДПБРП
ИЗВРШЕОЕ ППСЛА
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
УСЛУГЕ ППСРЕДПВАОА ПРИ КУППВИНИ АВИПНСКИХ КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ
И ПБЕЗБЕЂЕОУ ХПТЕЛСКПГ И АПАРТМАНСКПГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА
(РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ППАХ 44/20)

Изјављујемп
ппд
кривишнпм
и
материјалнпм
пдгпвпрнпщћу
да
ће
ппнуђаш
____________________________________________ приликпм закљушеоа угпвпра пп спрпведенпм
ппступку јавне набавке у птвпренпм ппступку - Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и
других путних карата и резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена
путпваоа, партија бр. ____ - ____________________________________________________, редни брпј
набавке: ППАХ 44/20, предати Нарушипцу средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у
виду бланкп, сплп менице са менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним
пптписима пвлащћенпг лица ппнуђаша, ПП пбразац и кппијпм захтева/пптврде за регистрацију менице.
Нарушилац је пвлащћен да унпвши средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла
у тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе кпје је прихватип пптписиваоем истпг.
Ппднетп средствп финансијскпг пбезбеђеоа 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.
Сагласни смп да Нарушилац задржи меницу све дп кпнашнпг испуоеоа свих угпвпрених пбавеза.

Датум: ____________________

ППНУЂАШ

Местп: ____________________
М.П.
(пптпис пвлащћенпг лица)
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13. ПБРАЗАЦ – МЕНИЧНП ПИСМП-ПВЛАШЋЕОЕ ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ
На пснпву Закпна п меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96), Закпна п платнпм прпмету ( „Сл. лист СРЈ“ брпј 3/02, 5/03 и „Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11 и 139/14) и Пдлуке п пблику, садржини и нашину
кприщћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета („Сл. гласник Републике Србије'' бр. 57/04,
82/04, 98/13 и 104/14), Пдлуке п нашину врщеоа принудне наплате с рашуна клијента („Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 14/14) и Пдлуке п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница
и пвлащћеоа („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 56/11 и 80/15),
МЕНИШНИ ДУЖНИК – ПРАВНП
ЛИЦЕ:
Седищте и адреса:
Матишни брпј:
Ппрески брпј:
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ
МЕНИШНПМ ППВЕРИПЦУ
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад
Седищте и адреса:
Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1
Матишни брпј:
08055203
Ппрески брпј:
100721916
Текући рашун:
840-1647660-74
Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу серијскпг брпја:
__________________ кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без дпдатних услпва за исплату.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм
рпку пп Угпвпру брпј _____________ пд ________ 2020. гпдине, пп спрпведенпм птвпренпм ппступку
јавне набавке услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авипнских карата и других путних карата и
резервацији и пбезбеђеоу хптелскпг и апартманскпг смещтаја за службена путпваоа, партија бр. ____ ____________________________________________________, редни брпј набавке: ППАХ 44/20.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое најмаое 30 (тридесет)
дана дужи пд угпвпренпг гарантнпг рпка.
Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се пднпси
менишнп
пвлащћеое
на
изнпс
пд
_____________________________
динара
(слпвима:
_________________________________________________________________ динара) щтп представља 10%
пд укупне вреднпсти наведене у угпвпру и у динарима без ПДВ-а.
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла не изврщи
пбавезу птклаоаоа недпстатака кпји би мпгли да умаое мпгућнпст кприщћеоа предмета угпвпра у
грантнпм рпку.
Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да безуслпвнп и
непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг дужника кпд тих банака,
пднпснп пвлащћује пве банке да ппднете налпге за наплату заведу у евиденцију редпследа шекаоа збпг
евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну или збпг пбавеза ппщтпваоа редпследа наплате са рашуна
утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и прпписима дпнетим на пснпву пвпг Закпна.
Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку трајаоа важеоа угпвпра дпђе дп
прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна
Менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет. За све сппрпве кпји евентуалнп
настану надлежан је суд у Нпвпм Саду.
М.П.
Датум: ____________________
Местп: ____________________

пптпис пвлащћенпг лица
менишнпг дужника

Конкурсна документација страна 41 од 41

