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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11

Заводни број 05-936/3
Дана: 08.05.2014. године

Ниш

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуге број 05M/2014

НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У НИШУ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(у складу са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама)

НИШ, мај  2014. године
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Правни факултет Универзитета у Нишу

Седиште  наручиоца: Трг краља Александра 11 Ниш

Матични број наручиоца: 07174691

ПИБ наручиоца: 101532192

Врста наручиоца: установа (категорија  просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца: www.prafak.ni.ac.rs  (линк јавне набавке)

Е-маил адреса: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs

Особа за контакт: Игор Ђорић, тел. 018/500-213, 063/634-125

(2) Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у
поступку јавне набавке мале вредности, а у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Напомена: Предметни поступак набавке спроводи се у складу са
чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама, тако да наручилац, у
смислу одредбе члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, није припремио целокупну конкурсну
документацију.

(3) Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 05М/2014 су услуге и то:
услуге хотелског смештаја на територији града Ниша.

(4) Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није.

(5) Контакт: Особа за контакт је Игор Ђорић, тел. 018/500-213.

(6) Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се
може преузети на:

 Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
 Интернет страници наручиоца (www.prafak.ni.ac.rs - линк јавне

набавке) и

(7) Начин и рок за подношење понуда: Понуде, се достављају у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се
први пут отвара, на адресу наручиоца: Правни факултет у Нишу, Трг краља Александра 11,
18000 Ниш,  са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуге
хотелског смештаја“- не отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице
Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 15.05.2014. године до 09,00 часова.

www.prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni
www.prafak.ni.ac.rs
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Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење  понуда

сматраће се неблаговременим, а Факултет ће их по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

(8) обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и
начину подношења пуномоћја:
Место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Правног факултета у Нишу, Трг
краља Александра 11, на првом спрату у Сали за седнице.

Дан и сат отварања понуда: 15.05.2014. године са почетком у 09,10 часова.

Време и начин подношења пуномоћја:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача

који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. Писано овлашћење се предаје
Комисији пре отварања понуда. (Овлашћење представника понуђача је саставни део
конкурсне документације).Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у
поступку учествују као обична јавност.

(9) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о издавању наруџбенице, са образложењем, донеће се у року од 10 дана

од дана јавног отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда у поступку предметне јавне набавке је најнижа

понуђена цена.
Уколико више понуда има исту понуђену најнижу цену, биће изабрана понуда

понуђача који је понудио боље услове плаћања. Уколико и тада више понуда буде
идентично, избор најповољније понуде извршиће се системом жребања.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуге хотелског смештаја у Нишу, за потребе

гостију Правног факултета.
Ознака из општег речника набавке је 55110000 - хотелске услуге.

(2) Опис партије и ознака из општег речника набавке:
Предметна јавна набавка није обликована у више партија, тако да ће се након

окончаног поступка најповољнијем понуђачи издати једна наруџбеница.
(3) Додатне информације и појашњења
Понуђач може, у писаном облику, на адресу Правни факултет у Нишу, Трг краља

Александра 11, факсом на број 018/4523-747 или на е-маил: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs,
тражити додатне информације у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда. Факултет ће одговорити у писаном облику, у року од
три дана од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке

mailto:javnenabavke@prafak.ni
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О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
за јавну набавку услуге хотелског смештаја (ЈН 05М/2014)

Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално б) заједничка понуда ц) понуда са подизвођачем

Р.б. ОПИС ДОБАРА
Цена по

јединици
без ПДВ-а

Цена по
јединици са

ПДВ-ом

1. Једнокреветна соба са ноћењем и доручком
 хотел са 3 или 4 *

2. Двокреветна соба са ноћењем и доручком
хотел са 3 или 4*

3

Оквирни сет мени по особи
-хладно предјело (димљена свињска печеница, домаћи
кулен, димљени свињски врат, српски сир, качкаваљ,
маслине)
- салате (шопска салата, витаминска салата)
- главно јело (пилетина у сосу од печурака, карађорђева
шницла)
- прилог (гриловано поврће, лепиње)
- Дезерт (воћни колач)

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1-3)

Напомена: Рок извршења услуге одвијаће се сукцесивно током периода на који
је издата наруџбеница, а у складу са потребама наручиоца.

Извршење уговореног посла вршиће се максимално до износа средстава
предвиђених планом набавке наручиоца.

Место извршења услуге биће адреса  објекта понуђача коме је издата
наруџбеница.

Рок плаћања ___________ дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци (не дуже од 45)

Рок важења понуде _________ (најмање 60 дана oд дана отварања понуда)

Прилози обрасца понуде:
Прилог 1 (подаци о понуђачу),

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
(потпис овлашћеног лица)



Конкурсна документација за  јавну набавку број 05М/2014 – набавка услуге хотелског смештаја у Нишу
5/7

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ)

Број рачуна и банка где је отворен
Заступник понуђача наведен у Агенцији
за привредне регистре који може
потписати уговор

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________
испуњава све услове неопходне за учешће у поступку  ЈН 05М/2014 и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

5) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:

- да је понуђач у претходној пословној години (2013. година) остварио приход
који је већи од 600.000,00 динара;

- да је понуђач у претходној пословној години вршио услугу која је предмет
набавке;

- да поседује минимум 20 соба.
- да у моменту подношења понуде има у радном основу или по другом основу

обезбеђује минимум 2 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет
јавне набавке.

Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој

понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

    ____________________________
    (потпис овлашћеног лица)
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из___________________________, ул.___________________________________________

бр.л.к._____________ овлашћује се да у име _____________________________________
                                                                                     (назив понуђача)

из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности – набавка услуге хотелског смештаја за потребе Правног факултета у Нишу.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Дана: ______.______. 2014. године

ПОНУЂАЧ

                                                                                     (потпис овлашћеног лица)

М.П.


