ПЛИВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Благоја Паровића 150
Београд

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документацијеу поступку
ЈНМВ 8/2014-184: Изнајмљивање спортског објекта за одржавање припрема врхунских
пливача региона Београда

У складу са чланом 63. стaв 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12), Наручилац Пливачки савез Србије, услед начињене техничке грешке,
врши следећу измену конкурсне докуметнације у поступку јавне набавке мале вредности
услуга Изнајмљивање спортског објекта за одржавање припрема врхунских пливача
региона Београда, број јавне набавке ЈНМВ 8/2014-184 која се огледа у следећем:
1) У Спецификацији услуга (страна 14/26 конкурсне документације) у делу који се односи на
детаљну спецификацију, мења се део спецификације који се односи на време коришћења базена
и број стаза потребних за тренинг тако да након измене гласи:
„Изнајмљивање затвореног базена - затвореног олимпијског базена у оквиру спортског
центра за потребе тренинга сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 21:00 часа и сваке
суботе од 09:00 до 10:00 часова у периоду од 20.10.2014. до 14.11.2014. и то то цео базен (8
стаза) у наведеним терминима (укупно 12 радних дана и 2 суботе).“
2) У Обрасцу 5 - Образац понуде (страна 19/26 и 20/26 конкурсне документације) у делу:
Период коришћења услуге, брише текст: сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 22:00 часа
и сваке суботе од 09:00 до 11:00 часова у периоду од 20.10.2014. до 14.11.2014. и то по четири
стазе у наведеним терминима (укупно 12 радних дана и 2 суботе) тако да након измене гласи:
„сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 21:00 часа и сваке суботе од 09:00 до 10:00
часова у периоду од 20.10.2014. до 14.11.2014. и то цео базен (8 стаза) у наведеним
терминима (укупно 12 радних дана и 2 суботе)“
3) У Обрасцу 6 - Образац структуре цена (страна 21/26 конкурсне документације) измена је
такве природе да се Образац структуре цеа мења се у потпуности
4) У Моделу уговора мења се члан 3. став 2. (страна 25/26 конкурсне документације) на тај
начин тако да након измене члан 3. модела Уговора гласи:
Члан 3.
Предвиђени Период коришћења услуге:
Сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 21:00 часа и сваке суботе од 09:00 до 10:00
часова у периоду од 20.10.2014. до 14.11.2014. и то цео базен (8 стаза) у наведеним терминима
(укупно 12 радних дана и 2 суботе).

У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОПИСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ПРИЛАЖЕ И КОРИГОВАНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ
УСЛУГА, КОРИГОВАН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, КОРИГОВАН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
ЦЕНА И КОРИГОВАН МОДЕЛ УГОВОРА.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕСНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ПОНУДУ ПОДНЕСУ НА
КОРИГОВАНОМ ОБРАСЦУ ПОНУДЕ, ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА и МОДЕЛУ
УГОВОРА.

Комисија за јавну набавку

________________________
Славен Радонић

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
Детаљна спецификација:
Изнајмљивање затвореног базена - затвореног олимпијског базена у оквиру
спортског центра за потребе тренинга сваког понедељка, среде и петка од
20:00 до 21:00 часа и сваке суботе од 09:00 до 10:00 часова у периоду од
20.10.2014. до 14.11.2014. и то цео базен (8 стаза) у наведеним терминима
(укупно 12 радних дана и 2 суботе)

Морају бити испуњени следећи услови: температура воде, (минимум 26
степени), обавезна сва потребна такмичарска пливачка опрема опремљеног
базена: такмичарски блокови са Back pad-om eng. са обе стране, такмичарске
50 метарске стазе, два низа заставица за леђни старт.

ОБРАЗАЦ 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________________ од ______________ за јавну набавку број ЈНМВ 8/2014-184 Изнајмљивање спортског објекта за одржавање припрема врхунских пливача региона
Београда, према спецификацији из конкурсне документације.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача: _______________________________________________________________
Адреса понуђача: ______________________________________________________________
Овлашћено лице: _______________________________________________________________
Особа за контакт: _______________________________________________________________
Телефон:_______________________________Телефаx:________________________________
Е – маил:_______________________________________________________________________
Број рачуна понуђача:___________________________________________________________
Матични број:__________________________; ПИБ: _________________________________

1. Понуду дајем (заокружити):
A) самостално
Б) са подизвођачем
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача)
В) као заједничку понуду
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)

Укупна понуђена цена (по датом обрасцу структура цене УКУПНО (1+2)) без ПДВ
износи:__________________ динара
Укупна понуђена цена (по датом обрасцу структура цене УКУПНО (1+2)) са ПДВ
износи:__________________ динара
Рок важења понуде износи: _________ дана од дана отварања понуда
(напомена: минимално 30 дана од дана отварања понуде)
Период коришћења услуге: сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 21:00 часа и сваке суботе од
09:00 до 10:00 часова у периоду од 20.10.2014. до 14.11.2014. и то цео базен (8 стаза) у наведеним
терминима (укупно 12 радних дана и 2 суботе)
Начин и рок плаћања:
Плаћање се врши након извршене услуге у року од __________ дана, од дана испостављања исправне
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или понуду подноси група понуђача
саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу), односно Образац број 3
(Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди) који се доставља за сваког члана групе
понуђача.

У _______________________
Дана______________године

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________

2

Цена затвореног олимпијског
базена (цео базен (8 стаза))
субота

2.

Цена
без ПДВ
(3х5)
6

7

Цена са ПДВ
(4х5)

__________________________

Дана______________године

М.П.

Овлашћено лице понуђача

У _______________________

Напоменe:.
• Цена мора бити исказана у динарима
• Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели

Напомена: Период коришћења услуге:
сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 21:00 часа и сваке суботе од 09:00 до 10:00 часова у периоду од 20.10.2014. до
14.11.2014. и то цео базен (8 стаза) у наведеним терминима (укупно 12 радних дана и 2 суботе)

УКУПНО (1+2)

12

Цена затвореног олимпијског
базена (цео базен (8 стаза))
радни дан

4

1.

3

2

1

Број
потребних
сати
5

Опис услуге

Цена по 1 сату
са ПДВ

Р.бр.

Цена по 1 сату
без ПДВ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 6.

МОДЕЛ УГОВОРА
(попунити, потписати и оверити печатом)
Уговорне стране:
1. Пливачки савез Србије, Београд, Благоја Паровића 150, кога заступа председник Драган
Радосав (у даљем тексту Наручилац
и
2. __________________________________________________________________ (унети назив)
__________________________________________________________________ (унети адресу)
лице овлашћено за потписивање уговора ___________________________________________
(у даљем тексту: Давалац услуге),
Број рачуна___________________________
Матични број: ________________________
ПИБ:________________________________
3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):
• _______________________________________________________________________
• _______________________________________________________________________
• _______________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, навести
остале учеснике у заједничкој понуди, односно све подизвођаче)

Закључују:
УГОВОР
о јавној набавци услуга
Број јавне набавке: ЈНМВ 8/2014-184
Предмет набавке: Изнајмљивање спортског објекта за одржавање припрема врхунских
пливача региона Београда
Члан 1.
Предмет уговора је Изнајмљивање спортског објекта за одржавање припрема врхунских пливача
региона Београда, према спецификацији из конкурсне документације, у складу са обрасцем структуре
цена и понудом бр. ____________________ (уписати), од __________________ (уписати) године,
наведена документа су саставни део овог уговора ( у даљем тексту Уговор).
Члан 2.
Понуђена цена (по датом обрасцу структуре цена) износи ________________(уписати) динара
без ПДВ, односно ____________________(уписати) динара са ПДВ.
Цене су непромењиве до коначне реализације уговора.
Члан 3.
Предвиђени Период коришћења услуге:
Сваког понедељка, среде и петка од 20:00 до 21:00 часа и сваке суботе од 09:00 до 10:00 часова у
периоду од 20.10.2014. до 14.11.2014. и то цео базен (8 стаза) у наведеним терминима (укупно 12 радних
дана и 2 суботе).

Члан 4.
Давалац услуге се обавезује да:
1. Наручиоца услуге уведе на објекат и омогући коришћење у пуности њених спортских и
техничких могућности.
2. Наручиоцу услуге обезбеди потребне услове за несметано коришћење спортског објекта и
пружи пратеће услуге у складу понашењем доброг привредника
Члан 5.
Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу испостави фактуру за извршене услуге, на основу
стварно извршених услуга, са навођењем врсте пружених услуга и исказаним ценама, са и без ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање услуге, на текући рачун Даваоца услуге, у року од
___________________(уписати) дана од дана испостављања исправног рачуна.
Члан 6.
Наручилац услуге се обавезује:
1. Да спортски објекат користити с пажњом доброг привредника, чувајући објекат и уређаје и
надокнадии сваку евентуалну штету на имовини Извршиоца услуге коју је проузроковао.
2. Да ће поштовати кућни ред, односно придржавати се свих наредби и упустава Извршиоца
услуге с којима ће бити унапред упознат писаним путем.
Члан 7.
Уговорне стране задржавају право једностраног раскида Уговора за случај непоштовања
преузетих обавеза друге уговорне стране, о чему ће упутити обавештење писаним путем.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране решаваће
споразумно у духу добре пословне сарадње, а уколико у томе не успеју, уговарају надлежност
Привредног суда у Београду.
Члан 9.
На све што није регулисано одредбама Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два за сваку уговорну страну.
Прилога 3
• Образац понуде
• Образац структуре цена
• Спецификација услуге

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ЗА НАРУЧИОЦА:
_________________________
Драган Радосав

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ:
М. П. _____________________

(УПИСАТИ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ПОТПИСАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ)

