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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу
Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд,
http://www.galenika.rs/

2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012).

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о
јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана, од дана
јавног отварања понуда.

6. Контакт
Лице за контакт: Гордана Аксентијевић , телeфон 011/307-20-25.
email: gaksentijevic@galenika.rs
Ана Томић, телефон 011/307-15-54
email: atomic@galenika.rs

II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуге – туристичке услуге.
Назив и ознака из општег речника: Услуге организације путовања –
63516000.
Предметна јавна набавка је на период од једне године.

III
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. Понуђач је дужан да обезбеди следеће:
1. резервацију авио карата за све дестинације света;
2. резервацију карата за аутобус
3. резервацију карата за воз
4. резервацију хотелског смештаја;
5. резервације хотелског смештаја и/или превоза у вези са присуствовањем
на семинарима, стручним скуповима, обукама, стучним усавршавањима ван
седишта наручиоца, тако да обухватају (смештај,превоз, конференцијске сале,
техничку опрему) и да цене не могу бити веће од цена које нуде организатори
семинара, стручних скупова, обука и стручног усавршавања тј. туристичке
агенције са којима организатори сарађују,
6. давање информација о реду летења/реду вожње и ценама путних карата
и хотелског смештаја;
7. понуду најниже расположиве цене у време вршења резервације;
8. понуду економски најповољнијег решења за организацију путовања, као
и најбоље везе са најбржом следећом конекцијом;
9. да наручиоцу да информације о условима отказа (трошковима) које је
прописао крајњи извршилац услуге односно компанија превозника или хотел.
Наручилац задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског
смештаја у складу са условима крајњег извршиоца услуге;
10. да буде доступан наручиоцу 24 сата за све ванредне ситуације и
потребе ван радног времена понуђача;
11. да у случају потребе унапред резервише смештај у хотелу и преузме
обавезе око организације и смештаја;
12. да одмах поступи по евентуалним примедбама наручиоца у погледу
недостатка на име квалитета и цене за пружене услуге;
13. да у случају отказивања заказаног лета услед временских непогода или
другог узрока, а уколико авио компанија није у могућности да благовремено
обезбеди други лет, преузме обавезу збрињавања путника и обезбеђивања лета од
стране друге авио компаније.

2. Квалитет
Понуђач се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и
стручно.
Понуђач је дужан да обезбеди ниво услуге који је дефинисан
техничком спецификацијом.
Наручилац за све време трајања овог уговора задржава право да
врши проверу цена коштања путних карата и смештаја за тражене дестинације
путовања и код других агенција. Уколико приликом провере цена уочи да постоје
одступања већа од 5% у ценама путних карата и смештаја које предлаже понуђач
и у ценама путних карата и смештаја које нуде друге агенције, наручилац ће
захтевати од понуђача да му обезбеди повољнију понуду коју је сам пронашао.

3. Гаранција
Понуђач гарантује Наручиоцу континуирано и несметано пружање
услуга које су предмет набавке у року трајања уговора, а за потребе Наручиоца.
4. Начин извршења услуге
Понуђач ће предметну услугу извршавати сукцесивно, према
динамици и потребама наручиоца, а према достављеном захтеву од стране
наручиоца.
Понуђач се обавезује да ће извршити резервацију (куповину) карата
и резервацију хотелског смештаја (одговарајуће категорије) у траженим
количинама и у одговарајуће време од момента пријема захтева (електронском
поштом или факсом ) од стране наручиоца.
Понуђач се обавезује да изврши испоруку авио карата и других
путних карата и ваучера за хотелски смештај слањем на e-mail адресу Наручиоца.

IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно из одговарајућег регистра.

2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
лице: основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
за физичко лице: осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правно Потврда привредног и прекршајног суда да му није
лице: изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности.
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
предузетнике: забране обављања делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности.
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
физичко лице: забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
Доказ за правно Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Доказ за Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ за Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је
физичко лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) ЗЈН);
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

- Копија важеће дозволе - лиценце за обављање послова
организатора путовања коју издаје Регистратор туризма у
складу са чланом 51. Закона о туризму („Службени
гласник РС” број 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон и
93/2012).

6. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2.
ЗЈН).
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације.
Доказ за
физичко лице:
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78.
Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су
обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру
понуђача који води Агенција за привредне регистре.
II

ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. закона)

1. Финансијски и пословни капацитет
1.1. Финансијски капацитет
Понуђач мора да располаже довољним финансијаким капацитетом:
- да има укупно остварен приход за 2014. годину – минимално
15.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама);
- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6
месеци пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ за правно - Биланс успеха за 2014. годину на прописаном обрасцу (АОП
лице: 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег
финансијског извештаја за 2014. годину од Агенције за привредне
регистре (АОП 202) и
- Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је
јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину.
предузетнике: - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је
јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину.
физичко лице: - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је
јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs
1.2. Пословни капацитет
- да има искуство минимум 10 година у пружању предметних услуга и
да је понуђач члан националне асоцијације туристичких агенција YUTA.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

-Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке
доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца
са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом
обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем

Доказ за Списка референтних наручилаца;
физичко лице:
2. Технички и кадровски капацитет
2.1. Технички капацитет
Понуђач мора да користи најмање један од водећих међународних
резервационих система авионских карата са приступом базама података водећих
авио компанија (Amadeus, Galileo, Saber, Worldspan).
Доказ за правно - Попуњена, потписана и оверена Изјава о техничкој
лице: оспособљености која је саставни део конкурсне
документације.
2.2. Кадровски капацитет
Понуђач мора да има најмање 5 запослених лица на неодређено или
одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о
привременим и повременим пословима.
Доказ за правно Попуњена изјава која је саставни део Конкурсне
лице: документације

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО
ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3),
4) и 5).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке
то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3), 4) и 5), а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
писмено затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана
позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на
којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

ИЗЈАВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА

којом понуђач: _________________________________________________________
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права
интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________
ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач
ималац права интелектуалне својине.
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац
права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

За 2014 годину

Ред.
бр.

Вредност
извршених услуга
без ПДВ
2

Списак референтних наручилаца
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У к у п н о:

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити
оригинали или копије.

НАПОМЕНА:

- У случају већег броја референтних наручилаца ову
табелу и образац бр. 1 – копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

2.1. Технички капацитет

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо
да користимо ____________________________________________ међународни
(уписати међународни резервациони систем)

резервациони систем авионских карата са приступом базама података водећих
авио компанија и да смо технички оспособљени за организовање и пружање
услуга превоза и смештаја.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ДОВОЉНОГ КАДРОВСКОГ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем
неопходним кадровским везаним за предметну јавну набавку:
-

имам најмање 5 запослених који су били у радном односу (код понуђача)
пре објављивања позива за подношење понуда, а који обављају послове
везане за предметну набавку

Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица

1.
2.
3.
4.
5.

Напомена:

Уписати потребне податке

Потпис овлашћеног лица
М.П.

У случају потребе образац копирати

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _______________________
из ________________, делимично поверавам _____________ % укупне вредности
набавке, а што се односи на:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке
који ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања
понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује
члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу
понуђача пред наручиоцем. У том случају „Образац подаци о понуђачу“ се не
попуњава.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да
иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за

подношење понуда.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од
стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда,
вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуде се достављају на адресу: Галеника а.д. Београд, Батајнички друм бб,
Земун.

Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од
10 (словима: десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим
понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју
понуду и то непосредно или путем поште.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који

обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута и цена
Цена услуге мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће за оцену понуде узимати цена без ПДВ-а. Под понуђеном
ценом сматра се цена услуге обезбеђивања резервације авионске карте и
хотелског смештаја.
Цена услуге је фиксна и не може се мењати током трајањa уговора.
Ако понуђач у обрасцу понуде искаже да нема цену за предметне услуге односно
да му је цена за предметне услуге 0 динара, његова понуда ће се одбити као
неприхватљива.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. Начин и услови плаћања
Наручилац се обавезује да ће након пријема исправне фактуре, платити у
законски предвиђеном року до 45 дана. Понуђач је дужан да уз фактуру достави ,
спецификација извршених услуга
Наручилац задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског
смештаја у складу са условима крајњег извршиоца услуге.
11. Средства финансијског обезбеђења
- меницу за добро извршење посла Понуђач је дужан да
најкасније 7 дана по потписивању Уговора достави - са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник
РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник
РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока
важности уговора;
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно
виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом
овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима
мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично
овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев понуђача.
најкасније до потписа уговора бланко сопствену меницу за добро извршење посла која
12. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од
уговорних обавеза наплати меницу за добро извршење посла.
13. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне
документације и биће саставни део Уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.
14. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је
као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних
услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
15. Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана
пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд,
Батајнички друм бб, Београд-Земун уз напомену „Објашњења – јавна набавка број
12/15 чији је предмет набавка услуга , туристичке услуге, предајом на писарници
наручиоца или на e-mail atomic@galenika.rs и gaksentijevic@galenika.rs

16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
17. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
18. Понуде са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија
биће изабрана понуда која има већи број референци, односно остварен већи
промет у 2014 години.
19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише
и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
20. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно
заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста
поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за
заштиту права може се поднети најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене понуде код
наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели
уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема
одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да
изврши уплату прописане таксе у износу од 80.000,00 динара на текући рачун
број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха:
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и достави
потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане
таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис
овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број
јавне набавке (12/15) за коју се предметни захтев подноси.

23. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права. Наручилац може сходно члану 112. став 2 тачка 5) Закона о
јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, ако је поднета само једна понуда.

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке
који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и
приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и
подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у
безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку туристичке
услуге следи:

Понуда број:
Датум:

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити
поверено већем броју подизвођача

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова
групе
Потпис овлашћеног лица
М.П.

РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
_______________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Редни
број
1

1.
2.

Назив

Јединиц
а мере

Цена по јединици
мере у динарима без
ПДВ

Цена по јединици
мере у динарима са
ПДВ-ом

2

3

4

5

Услуге посредовања при куповини
авио карата
Услуге посредовања при
резервацији хотелског смештаја

По особи
По особи

Напомена: Ако понуђач у понуди искаже да нема цену за понуђене предметне
услуге, односно да му је цена за понуђене предметне услуге 0 (нула), његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Ðîê ïëàžàœà (не може бити дужи од 45 дана од
__________________äàíà
дана пријема исправног рачуна)
Рок испоруке авио карата и других путних карата односно резервације за
хотелски смештај је: _______ сати од пријема писменог захтева Наручиоца.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

____________________

VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

Галеника а.д. Београд, са седиштем у Београду, Батајнички друм
бб, ПИБ: 100001038, матични број: 07726325 коју заступа вд
генералног директора Недељко Пантић, дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац)
и

2.

______________________________________
_____________,

улица

са

седиштем

____________________,

у

ПИБ

__________________, матични број ________________ кога
заступа

_______________________________,

директор

(у

даљем тексту: Давалац услуге)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр. 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 12/15,
чији је предмет набавка услуге туристичке услуге на на основу позива и
конкурсне документације објављених на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца;
- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем)
понуду број (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део
овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава
Наручилац), доделио Даваоцу услуге Уговор о набавци услуге туристичке
услуге;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о
јавним набавкама;
- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом
Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка услуга, туристичке услуге.
Давалац услуга је дужан да обезбеди следеће:
1. резервацију авио карата за све дестинације света;
2. резервацију карата за аутобус
3. резервацију карата за воз
4. резервацију хотелског смештаја;
5. резервације хотелског смештаја и/или превоза у вези са присуствовањем
на семинарима, стручним скуповима, обукама, стучним усавршавањима ван
седишта наручиоца, тако да обухватају (смештај,превоз, конференцијске сале,
техничку опрему) и да цене не могу бити веће од цена које нуде организатори
семинара, стручних скупова, обука и стручног усавршавања тј. туристичке
агенције са којима организатори сарађују,
6. давање информација о реду летења/реду вожње и ценама путних карата
и хотелског смештаја;
7. понуду најниже расположиве цене у време вршења резервације;
8. понуду економски најповољнијег решења за организацију путовања, као
и најбоље везе са најбржом следећом конекцијом;
9. да наручиоцу да информације о условима отказа (трошковима) које је
прописао крајњи извршилац услуге односно компанија превозника или хотел.
Наручилац задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског
смештаја у складу са условима крајњег извршиоца услуге;
10. да буде доступан наручиоцу 24 сата за све ванредне ситуације и
потребе ван радног времена понуђача;
11. да у случају потребе унапред резервише смештај у хотелу и преузме
обавезе око организације и смештаја;
12. да одмах поступи по евентуалним примедбама наручиоца у погледу
недостатка на име квалитета и цене за пружене услуге;
13. да у случају отказивања заказаног лета услед временских непогода или
другог узрока, а уколико авио компанија није у могућности да благовремено
обезбеди други лет, преузме обавезу збрињавања путника и обезбеђивања лета од
стране друге авио компаније.
Члан 2.
Укупна вредност уговора износи до ___ динара без ПДВ-а, односно
__ динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац услуге)
У цену авионских и других путних карата понуђач је дужан да
урачуна цену карте као и да у цену смештаја у хотелу урачуна све зависне
трошкове (боравишне таксе, аеродромске таксе, осигурања и сл.), а према налогу
Наручиоца.
Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност
са свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке.

Члан 3.
Уговорене услуге, Наручилац ће плаћати на основу рачуна који
испоставља Давалац услуге, у року од (биће преузето из понуде) дана од дана
службеног пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун Даваоца услуге број
(попуњава Наручилац) код (попуњава Наручилац) банке.
Наручилац се обавезује да ће након пријема исправне фактуре, платити у року
(биће преузето из понуде). Понуђач је дужан да уз фактуру достави ,
спецификација извршених услуга
Наручилац задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског
смештаја у складу са условима крајњег извршиоца услуге.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Наручиоцу:
- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник
РС“, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник
РС“, бр. 56/2011), са роком важења који је 5 дана дужи од истека рока важности
уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
Уговора без ПДВ, без сагласности Даваоца услуге може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом Уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно
виде депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са
датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора
бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично
овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Даваоца услуге.
РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у
случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Даваоца услуге, а у складу са
одредбама овог Уговора.
КВАЛИТЕТ
Члан 7.
Давалац услуге се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно

и стручно.
Давалац услуге је дужан да обезбеди ниво услуге који је дефинисан
техничком спецификацијом.
Наручилац за све време трајања овог уговора задржава право да
врши проверу цена коштања путних карата и смештаја за тражене дестинације
путовања и код других агенција. Уколико приликом провере цена уочи да постоје
одступања већа од 5% у ценама путних карата и смештаја које предлаже понуђач
и ценама путних карата и смештаја које нуде друге агенције, Наручилац ће
захтевати од понуђача да му обезбеди повољнију понуду коју је сам пронашао.
ГАРАНЦИЈА
Члан 8.
Давалац услуге гарантује континуирано и несметано коришћење
услуге из члана 1. овог уговора, у року трајања уговора, а за потребе Наручиоца.
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 9.
Рок испоруке авио карата и других путних карата односно
резервације за хотелски смештај је (биће преузето из понуде) сати од пријема
писменог захтева Наручиоца.
Давалац услуге ће предметну услугу извршавати сукцесивно, према
динамици и потребама Наручиоца, а према достављеном захтеву од стране
Наручиоца.
Давалац услуге се обавезује да ће извршити резервацију (куповину)
карата и резервацију хотелског смештаја (одговарајуће категорије) у траженим
количинама и у одговарајуће време од момента пријема захтева (електронском
поштом или телефаксом) од стране Наручиоца.
Давалац услуге се обавезује да изврши испоруку авио карата и
других путних карата и ваучера за хотелски смештај слањем на e-mail адресу
Наручиоца.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 10.
Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о
чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 11.
Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012), без одлагања писаним
путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на

прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним
или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно
не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према
трећим лицима.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 15.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор се закључује на период од једне године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у
случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писменим путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од
дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2
(два) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Давалац услуге.

НАРУЧИЛАЦ
- потпис -

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ
- потпис -

VIII
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Редни
број
1

1.
2.

Назив

Јединиц
а мере

Цена по јединици
мере у динарима без
ПДВ

Цена по јединици
мере у динарима са
ПДВ-ом

2

3

4

5

Услуге посредовања при куповини
авио карата
Услуге посредовања при
резервацији хотелског смештаја

По особи
По особи

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре
цене, тако да пунуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији
набавке.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио
одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.

X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

