КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Предмет: Додела уговора о услузи утовара и одношења стајњака са простора ЈП Хиподром Београд-ШТАЛСКИ КРУГ за 2016/2017 годину.
На основу Одлуке Управног одбора Ј.П. "Хиподром Београд" о одређивању критеријума за доделу локација и пословног простора на хиподрому у
Београду број 238-1/09 од 17.02.2009. године, Ј.П. "Хиподром Београд" (у даљем тексту: Закуподавац) позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у
складу са конкурсном документацијом, а на основу јавног позива. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
јавним позивом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку доделе уговора.
А) ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1. НАРУЧИЛАЦ
Јавно предузеће "Хиподром Београд", Београд са седиштем у Београду, Ул. Паштровићева бр. 2, матични број: 07451792, ПИБ: 100570427, рачун
бр. 205-136740-81 код "Комерцијалне банке" А.Д. Београд
2. ВРСТА ПОСТУПКА - поступак прикупљања писмених понуда у отвореном поступку.
3. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА - Додела уговора о услузи утовара и одношења стајњака са ширег простора Хиподрома-шталски круг у 2016/2017 години.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.
Понуђачи подносе понуде поштом, меилом или личном доставом на адресу закуподавца, Паштровићева 2, 11030 Београд.
Рок за подношење понуда је 31.10.2016. године најкасније до 11:00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је закуподавцу достављена до наведеног рока.
Све неблаговремено поднете понуде Комисија ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити у року од 30 минута од истека рока за подношење понуда, на адреси закуподавца: Паштровићева 2, Београд.

Одлуку о додели уговора Надзорни одбор ће донети најкасније у року од 3 дана од дана отварања понуда, о чему ће обавестити све понуђаче.
Б) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ОПШТИ УСЛОВИ УГОВОРА
- Закуподавац ће омогућити прилаз и ставити на привремену употребу простор за утовар стајњака.
- Изабрани понуђач се обавезује да својим капацитетима и опремом ут5овари и одвезе стајњака на предвиђену локацију..
- Изабрани понуђач је обавезан да се у свему придржава Правилника о кућном реду Ј.П. "Хиподром Београд" у противном, стварају се услови за
моментално дејство једностраног раскида (отказа) уговора;
- Уговор се закључује на период 2016/2017. године.
2. УСЛОВИ ПОНУДЕ
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач достави попуњене, потписане и печатом оверене (за правна и физичка лица)
- «образац понуде» (прилог 1)
- образац «подаци о понуђачу» (прилог 2)
- изјаву понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне документације (прилог 3).
3. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.
4. ВАЛУТА
Цена може бити изражена у динарима или у страној валути. Уколико је цена изражена у страној валути, понуђач мора навести да се прерачунавање у
динаре врши према средњем девизном курсу НБС на дан отварања понуда.

5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити на телефон 011/35-71-923 лок. писаним путем на адресу:
Београд, Паштровићева 2, или електронском поштом на адресу: zoran.petrovic@hipodrombeograd.rs, до истека рока за отварање понуда.
6. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА
Право учествовања у поступку доделе уговора има свако домаће или страно правно лице које је регистровано или оспособљено за обављање услужне
делатности превоза у складу са прописима Републике Србије.

Понуђач (правно лице) је дужан да као доказ о испуњености наведених услова, уз понуду достави и:
- извод из судског или другог регистра АПР који се односи на регистрацију лица за обављање делатности коцке и клађење код надлежног органа
државе у којој има седиште, односно потврду надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће делатности;
- картон депонованих потписа одн. оверене потписе лица овлашћених за заступање.
7.

ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуђач доставља понуду искључиво путем поште у писаном облику, ковертирану и запечаћену, са назнаком: "ПОНУДА ЗА УТОВАР И
ОДНОСШЕЊЕ СТАЈЊАКА СА ШИРЕГ ПРОСТОРА ХИПОДРОМА-ШТАЛСКИ КРУГ ЗА 2016/2017 ГОДИНУ. “ – НЕ ОТВАРАЈ".
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце (прилог 1, 2 и 3) који су саставни део конкурсне документације и прилаже
тражене доказе у складу са упутством за доказивање квалификације понуђача (тачка 5.) тј. одговарајући извод из регистра и картон депонованих потписа.
Заинтересовани учесници конкурса су дужни да у својој ковертираној и прописно запечаћеној понуди наведу тачан понуђени износ закупнине, износ
средстава који би уложио у адаптацију и реновирање предметног простора и начин инвестиционог улагања, тачну висину депозита, врсту и висину средстава
обезбеђења, да приложе референце, податке о називу и седишту, броју телефона, имену и презимену особе за контакт и остале потребне податке.
8. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избор понуђача биће обављен применом критеријума највеће понудјене цене, која ће се оцењивати на основу следећих елемената, који су изложени по
приоритетима:
1. понуђена висина наканаде по одвозу;
2. висина понуђеног депозита.
3. врста средства обезбеђења (меницa) и понуђени износ истих;
4. стручне референце;
5. пословна сарадња и испуњавање уговорних обавеза (односи се на понуђаче који су у претходном периоду били у пословном односу са предузећем, а
уговорни однос је истекао);
9. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РЕАЛИЗАЦИЈА
Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу, Надзорни одбор доноси на седници, на основу извештаја Комисије која ће спровести поступак најкасније у
року од 3 дана по скраћеном поступку од дана затварања конкурса, а у складу са овим позивом и интерним актима предузећа.
Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из јавног позива и конкурсне
документације.
Неисправне и непотпуне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Изабрани понуђач је обавезан да у целини и благовремено поступа у складу са одлуком Надзорног одбора, те да приступи закључењу уговора чији су
основни елементи утврђени овим позивом и интерним актима предузећа. Изабрани понуђач је у обавези да приликом склапања уговора положи две
бланко соло менице регистроване код пословне банке са меничним овлашћењем.
Ако најповољнији понуђач из било ког разлога одустане од закључења правног посла, Надзорни одбор задржава право да уговор понуди првом следећем
понуђачу чија понуда је оцењена одговарајућом и прихватљивом.
Надзорни одбор задржава право да у било којој фази поступка одустане од започетог посла и понови поступак, без обавезе на накнаду евентуалне штете
учесницима поступка.
10. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ
Трошкови израде понуде и трошкови преговарања за закључивање уговора не представљају директне трошкове везане за доделу предметног уговора, с тога
неће бити надокнађени од стране закуподавца.
11. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак доделе уговора. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, у наставку поступка нити касније.
Понуђач као поверљива може означити она документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису
доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Закуподавац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу имају исписану назнаку «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Закуподавац не одговара за поверљивост података који нису означени на описани начин.
12. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора имати важност најмање 20 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Светислав Михајловић с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за одабир најповољнијег понуђача утовара и одношења стајњака са ширег простора Хиподрома-шталски круг за 2016/2017
годину.
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Утовар и
односшење
стајњака са
простора
Хиподрома у
2016/2017
години
Динамика плаћања _____________________________________________________
_____________________________________________________

Понуду сачинио
______________________________

М.П.

Одговорно лице

Место ____________________

________________________

Датум ____________________

Прилог 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

КОНТАКТ ОСОБА:

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (e-mail):

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС:

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:

БРОЈ РАЧУНА:

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
Место и датум:
________________________

ПОНУЂАЧ
(печат и потпис) _____________________________

Прилог 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О УСЛУЗИ
УТОВАРА И ОДНОШЕЊА СТАЈЊАКА СА ШИРЕГ ПРОСТОРА ХИПОДРОМА-ШТАЛСКИ КРУГ.

Као овлашћено лице за заступање понуђача ___________________________________________ изјављујем да смо упознати са свим захтевима и условима
из јавног позива и конкурсне документације за доделу уговора о приређивању клађења на коњским тркама у организацији ЈП Хиподром Београд као и свим
изменама, допунама и додатним објашњењима која чине саставни део конкурсне документације и да их у целости и без резерве прихватамо.
Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до
искључења из овог поступка.
Обавезујем се да на захтев Комисије, у року од три дана од дана пријема захтева, доставим тражене доказе којима се потврђује веродостојност података
датих у понуди.

У _________________ дана ___________ године

ПОНУЂАЧ
___________________________
(печат и потпис)

