Туристичка организација Градске општине
Савски Венац
Адреса: Немањина 3, 11000
БеоградТелефон: +381 11 403 22 49
Електронска пошта:
оffice@tosavskivenac.rs
Београд 08.12.2017.године

Предмет: Измене конкурсне документације
На основу члана 63. Став 1.
1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012,
1
14/15 и 68/15),
), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне
набавке услуга: Организације
рганизације путовања за грађане општине Савски венац-дестинација
венац
Врњачка бања 2/2017
1.У конкурсној документацији се, на страни 4/30, мења тачка II Конкурсне документације
- II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне
додатне услуге и сл. У
прилогу ових изменаа достављамо измењену страну 4/30 конкурсне документације коју
су понуђачи
онуђачи дужни да доставе у понуди.
2.У
.У конкурсној документацији на страни 15/30
1
мења се Образац структуре понуђене
цене (Образац 2) тако да је приложен нови измењени Образац који су понуђачи дужни
да доставе у својој понуди

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче.

1

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за услуге организације
Услуга организације путовања за грађане општине Савски венац-дестинација Врњачка
бања, ЈН бр. 2/2017
Дестинација Врњачка бања цца 500 људи (децембар 2017. године и јануар 2018. године)

ОПИС

Оквирна количина

Дводневни боравак у хотелу,, БРЕЗА“садржи: смештај, доручак,
ручак и вечера, рекреативне услуге, боравишну таксу и осигурање.
Почетна услуга је ручак, а завршна услуга доручак. Смештај у
комфорним 1/2 и 1/3 собама. Рекреативне услуге: коришћење
затвореног базена, суне и сале за стони тенис.
* у пансионски боравак улази и 6 пића уз вечеру и пригодан
уметничко забавни програм

1

Услуге организације аутобуског превоза, најам аутобуса (полазак
из Београда-Савски венац у 7.30h повратак за Београд у
вечерњим часовима по истеку боравка)

1

Организација Ланч пакета у аутобусу који садржи сендвич и водуполазак-повратак

1

Улазнице за факултативне излете обухватају:
- Обилазакл манастира Љубостиња уз услуге стручног водича
--Манастир Света Петка
- Излет на планини Гоч са обиласком језера Селиште и
- обилазак сеоског туристичког домаћинства

1

У цену урачунати услуге водича

1

У цену урачунати услуге лекара
(медицинска сестра)

и медицинског особља

Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

1

Понуђач:
М.П.

2

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Организације путовања за грађане општине Савски венац-дестинација Врњачка бања
2/2017
Дестинација Врњачка бања цца 500 људи (децембар 2017. године и јануар 2018. године)
Ред.
број

Опис услуге

кол
ичи
не

Дводневни боравак у хотелу,, БРЕЗА“ садржи:
смештај, доручак, ручак и вечера, рекреативне
услуге, боравишну таксу и осигурање. Почетна
услуга је ручак, а завршна услуга доручак.
1
Смештај у комфорним 1/2 и 1/3 собама.
Рекреативне услуге: коришћење затвореног
базена, суне и сале за стони тенис.
* у пансионски боравак улази и 6 пића уз вечеру и
пригодан уметничко забавни програм
Услуге организације аутобуског превоза, најам
аутобуса (полазак из Београда-Савски венац у
2
7.30h повратак за Београд у вечерњим часовима
по истеку боравка)
Организација Ланч пакета у аутобусу који садржи
3
сендвич и воду-полазак и повратак
Улазнице за факултативне излете обухватају:
- Обилазакл манастира Љубостиња уз услуге
стручног водича
--Манастир Света Петка
4
- Излет на планини Гоч са обиласком језера
Селиште и
-обилазак сеоског туристичког домаћинства
5
У цену урачунати услуге водича
У цену урачунати услуге лекара и медицинског
6
особља (медицинска сестра)
УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

јединична јединична
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а

1

1

1

1

1
1

Понуђачи су дужни за сваку наведену ставку услуге у колону: јединична цена без ПДВ , и
цена са ПДВ унесу цену за задати параметар.
Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

Понуђач:
М.П.

3

