ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ''
Милутина Миланковића 9 , Нови Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
(РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 69/13)

ПРОВЕРА СТАЊА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА
СКИЈАШКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СКИ ЦЕНТРИМА КОПАОНИК,
ЗЛАТИБОР И СТАРА ПЛАНИНА И ИСПИТИВАЊЕ
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ОПРЕМЕ ДИСТРИБУТИВНИХ
ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА У СКИ ЦЕНТРУ ЗЛАТИБОР
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ОДЕЉАК I
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Наручилац: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића
9, Нови Београд. Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs.
Напомена: Спроводи се јавна набавка мале вредности.
Предмет: Јавна набавка мале вредности – услуга провере стања громобранских
инсталација објеката скијашке инфраструктуре у ски центрима Копаоник,
Злаибор и Стара планина и испитивање функционалности опреме
дистрибутивних трансформаторских станица у ски центру Златибор.
Назив и ознака из општег речника набавке: 73431000 (Испитивање и оцењивање
безбедносне опреме).
2. ЈП ''Скијалишта Србије'' (у даљем тексту: Наручилац), на основу члана 39.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), позива
понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном
документацијом, а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга
провере стања громобранских инсталација објеката скијашке инфраструктуре у
ски центрима Копаоник, Злаибор и Стара планина и испитивање
функционалности опреме дистрибутивних трансформаторских станица у ски
центру Златибор.
Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда.
3. Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 26.08.2013.
године до 12:00 часова.
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу
Наручиоца:
ЈП ''Скијалишта Србије''
Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд
са назнаком:
''Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 69/13''
- НЕ ОТВАРАТИ Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме
особе за контакт.
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће,
по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са
назнаком да су поднете неблаговремено.
4. Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење
понуда, са почетком у 12:30 часова, у пословним просторијама наручиоца:
Милутина Миланковића 9, Нови Београд.
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Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни
су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача, а у противном наступају као јавност и не
могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање
приговора на отварање понуда и друго).
5.Контакт: Одељење за јавне набавке, 222-39-61
6. Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета најкасније у року од
десет дана од дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено
обавештени.
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ОДЕЉАК II
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПРЕДМЕТ ПОЗИВА
Предмет јавне набавке је услуга провере стања громобранских инсталација
објеката скијашке инфраструктуре у ски центрима Копаоник, Злаибор и Стара
планина
и
испитивање
функционалности
опреме
дистрибутивних
трансформаторских станица у ски центру Златибор.
Предмет јавне набавке је ближе одређен у оквиру одељка Техничке
спецификације из конкурсне документације.
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за
састављање понуде. Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну
документацију и обрасце попуне, овере печатом и потпишу према приложеним
упутствима.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне
набавке на српском језику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику.
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуђач доставља понуду у писаном облику.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен, потписан и оверен Образац за оцену испуњености
услова из члана 75. ЗЈН.
 Попуњен, потписан и оверен Образац за оцену испуњености
услова из члана 76. ЗЈН.
 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде.
 Попуњен, потписан и оверен Образац „Подаци о понуђачу/члану
групе понуђача/подизвођачу", који се попуњава у зависности од
статуса.
 Попуњен, потписан и оверен образац - Изјава Понуђача који
заједнички подносе понуду, у случају подношења заједничке
понуде.
 Попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава Понуђача да
наступа са подизвођачем/подизвођачима, ако понуђач део
реализације набавке поверава подизвођачу.
 Попуњен, потписан и оверен Образац - Учешће подизвођача у
понуди, ако понуђач део реализације набавке поверава
подизвођачу.
 Извод из регистра привредних субјекта издат од Агенције за
привредне регистре Републике Србије, који мора да достави
понуђач, члан групе понуђача и подизвођач.
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 Потписн и оверен образац Изјаве о испуњавању обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. ЗЈН и
конкурсном документацијом.
 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора;
 Дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописима;
 Потписана и оверена Изјава о независној понуди;
 У случају да понуђачи подносе заједничку понуду или да понуђач
подноси понуду са подизвођачем мора/ју то навести у Обрасцу
понуде и да поступе по другим захтевима наручиоца који су
дефинисани за случај подношења заједничке понуде, односно
понуде са подизвођачем.
 Чланови групе из заједничке понуде морају уз понуду да доставе
споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 82 став 4 Закона о јавним набавкама.
Понуђач мора да испуни захтеве који су наведени у делу конкурсне
документације под називом ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВРСТА И
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, а у супротном понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа.
ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуда.
Напомена: Комуникација у поступку јавне набавке врши се наначин одређен
чланом 20. ЗЈН а начин измене, допуна и опозив понуде у складу са чланом 87.
тачка 6. ЗЈН.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева из става 1. ове тачке,
писмено одговорити заинтересованом лицу које је поставило питање и одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба доставити на адресу:
ЈП ''Скијалишта Србије''
Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд
са назнаком:
„ПИТАЊА у вези са јавном набавком ЈНМВ 69/13“
ИНФОРМАЦИЈЕ НАКОН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Наручилац може писаним путем или телефоном захтевати додатна објашњења
од понуђача као и извршити непосредну проверу (контролу) код понуђача,
чланова групе понуђача и подизвођача у вези са свим наводима датих у понуди.
Понуђач, члан групе понуђача, односно подизвођач је дужан да поступи по
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захтеву Наручиоца и то да достави тражена објашњења и да захтевану проверу
омогући Наручиоцу.
После подношења понуде Наручилац може вршити и контролу код понуђача
чланова групе понуђача, односно подизвођача у вези са предметом јавне
набавке, у смислу испуњености минималних техничких карактеристика
предмета набавке. Контролу обављају овлашћени представници Наручиоца, о
чему се сачињавају записник у вези извршене контроле.
ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуђач мора да достави понуду у писаном облику, јасну и недвосмислену,
читко написану и оверену печатом и са потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасцима
који су дати у конкурсној документацији.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
Понуђач, уколико ангажује подизвођача, треба да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвођачу;
Напомена: Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, на полеђини коверте треба
навести назив и адресу понуђача, телефон и име и презиме особе за контакт.
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена.
ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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Наручилац je дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени
понуде, одбије неприхватљиве понуде у складу са чланом 107. Закона о јавним
набавкама.
Прихватљиве понуде наручилац ће рангирати применом критеријума за доделу
уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.
Наручилац може донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са
чланом 109. Закона о јавним набавкама.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ И ПОНУДЕ СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, онда попуњава, потписује и оверава
све обрасце у конкурсној документацији који се односе на подизвођача/е. У
обрасцу понуде мора да наведе проценат од укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу/има (који не може бити већи од 50%).
Докази о испуњавању услова за подизвођача/е достављају се у складу са
одељком VI и VIII конкурсне документације, где је детаљно наведено
доказивање услова из ЗЈН.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Учешће са подизвођачем/има мора у потпуности бити у складу са чланом 80.
ЗЈН.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, онда је у обавези да попуни,
потпише и овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на
заједничку понуду. Такође је у обавези да уз понуду достави и споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке. Споразум мора да садржи следеће: податке о члану
групе који ће бити носилац посла, податке о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор, податке о понуђачу који ће у име групе дати средство
обезбеђења, податке о понуђачу који ће издати рачун, рачун на који ће бити
извршена уплата и дефинисање обавеза сваког од понуђача у групи.
Докази о испуњавању услова за заједничку понуду достављају се у складу са
делом VI и VIII конкурсне документације, где је детаљно наведено доказивање
услова из ЗЈН.
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81.
ЗЈН.
ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Ако понуђач који самостално подноси понуду или са подизвођачем или група
понуђача поднесе понуду са варијантом иста ће бити одбијена .
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Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин
предвиђен ЗЈН.
У случају да у достављеној понуди (у било којој рубрици) није назначено да ли
је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се да је иста без
пореза.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији
ове јавне набавке.
Плаћање по завршеном послу, у року од 15 дана од дана службеног пријема
рачуна и доствљања документације о испитивању инсталација, уређаја и опреме
које су предмет јавне набавке.
НАЧИН ИЗВРШЕЊА
Предметне услуге изабрани понуђач извршава у складу са Техничком
спецификацијом дефинисаном у конкурсној документацији за предметну јавну
набавку.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82.
Закона о јавним набавкама.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Избор најповољније понуде Наручилац ће вршити у складу са
критеријумом најнижа понуђена цена.
Уколико понуђачи доставе понуде са истом понуђеном ценом, изабраће
се понуђач који понуди краћи рок завршетка посла
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде, сачињавања и прибављања неопходних доказа који
се прилажу уз понуду, падају на терет понуђача.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са
чланом 14. ЗЈН.
Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља на
располагање у складу са чланом 15. ЗЈН.
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ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка за
доделу уговора о јавној набавци, против сваке радње Наручиоца, осим ако
законом није другачије одређено.
Рок за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације
сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца седам дана пре
истека рока за достављање понуда, а у поступку јавне набавке мале
вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора у случају јавне набавке мале
вредности је пет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу у једном примерку,
непосредно или поштом препоручено са повратницом.
Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета
Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на
број: 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац
уплате: Буџет Републике Србије) уплати таксу одређену Законом у износу од
30.000,00 динара, са назнаком на коју јавну набавку се односи и то ЈНМВ 69/13.
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач је дужан да модел уговора попуни у складу са понудом,
потпише и овери печатом, у противном ће понуда бити одбијена.
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 понуђача из члана 113. Закона о јавним набавкама.
Понуђач је обавезан да приступи закључењу уговора најкасније у року од
пет дана од дана пријема позива од стране Наручиоца.
Уколико понуђач без оправданог разлога у року из претходног става не
приступи закључењу уговора, Наручилац ће закључити уговор са понуђачем
који је следећи на ранг листи, формираној на основу критеријума за избор
дефинисаног конкурсном документацијом.
Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог
следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну
оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
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ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да измени или повуче своју понуду писаним обавештењем
пре истека рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама или
повлачењу биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из
конкурсне документације, са ознаком на коверти “Измена понуде” или
“Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности услуга израде студије
оправданости пројекта ЈПП ради изградње гондоле од Брзећа до Копаоника и
пратећих садржаја, број: ЈНМВ 69/13. Понуда не може бити измењена после
истека крајњег рока за подношење понуде.
ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Проверу
рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати
на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним.
ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке на основу
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу
уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису
испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације из члана
109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке
писмено образложи, посебно наводећи разлоге о обустави поступка и да је
достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне
набавке.
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ОДЕЉАК III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ОБАВЕЗНИ
УСЛОВИ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава услове из
члана 75. ЗЈН, који мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник ( односно
законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису
осуђивани 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 понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
5. да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом – АКРЕДИТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ ИЛИ КОНТРОЛНОГ
ТЕЛА (понуђач доставља уз понуду).
Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа (докази за обавезне услове 1- 4), ако је у
својој понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни.
Допунске напомене:
Уколико Наручилац то захтева, Понуђач чија понуда је оцењена као
најповољнија, дужан је да у року од пет дана од дана пријема писменог позива
Наручиоца, достави оригинал или оверене копије доказа у складу са чланом 77.
ЗЈН, у вези са доказивањем услова за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности услуга број: ЈНМВ 69/13, који су дефинисани конкурсном
документацијом.
Позив за достављање оригинала или оверених копија
наведених доказа Наручилац може упутити пре доношења одлуке о додели
уговора понуђачу чија понуда је оцењена као најповољнија.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од
дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени
писмено обавести Наручиоца.
Понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке (члан 76. ЗЈН) у погледу финансијског капацитета:
– да понуђач није био у блокади на пословном рачуну у претходних 6 месеци.
Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама
понуђач доказује достављањем изјаве, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) акредитација лабораторије или контролног тела понуђач
доставља уз понуду.
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1.ОБРАЗАЦ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: ЈНМВ 69/13
УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

Понуђач/члан групе понуђача/подизвођач
испуњава следеће услове:

Заокружити

(заокружити статус)
1.

2.

3.

4.

5.

Да ли сте регистровани код надлежног органа,
одосно уписани у одговарајући регистар.
Да ли сте (ваш законски заступник) осуђивани за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да ли сте осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Да ли вам је изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда.
Да ли сте измирили доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Да ли имате важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом - АКРЕДИТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ
ИЛИ КОНТРОЛНОГ ТЕЛА (понуђач доставља
уз понуду).

Место и датум:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Потпис и печат овлашћеног лица

_____________________
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2.ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: ЈНМВ 69/13

Понуђач/члан групе понуђача/подизвођач
испуњава следеће услове:
(заокружити статус)
1.

Да ли располажете неопходним финансијским
капацитетом траженим за предметну јавну набавку.

ДА

НЕ

Заокружити "ДА" или "НЕ"
Место и датум:

Потпис и печат овлашћеног лица
_____________________
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ОДЕЉАК IV
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У складу са конкурсном документацијом, а у вези са позивом за подношење
понуда у поступку јавне набавке мале вредности – услуга провере стања
громобранских инсталација објеката скијашке инфраструктуре у ски центрима
Копаоник, Злаибор и Стара планина и испитивање функционалности опреме
дистрибутивних трансформаторских станица у ски центру Златибор, редни број
набавке ЈНМВ 69/13, подносим/о следећу понуду:
Јавна набавка бр. ЈНМВ 69/13
Предмет понуде:
Услуга провере стања громобранских инсталација објеката скијашке инфраструктуре
у ски центрима Копаоник, Злаибор и Стара планина и испитивање функционалности
опреме дистрибутивних трансформаторских станица у ски центру Златибор.
Наручилац:
ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9
Назив и седиште Понуђача:
Број понуде и датум: (понуђач уписује свој деловодни број и датум)
ПИБ:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Текући рачун:
Особа за контакт:
Телефон и факс:
Е-мајл адреса:
Одговорно лице (потписник уговора) и функција:
Понуду дајемо (заокружити):
1) самостално
2) са подизвођачем/има:
1.
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
(навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих подизвођача)
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3) као заједничку понуду са:
1.
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________
(навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих учесника у заједничкој
понуди)
Услови понуде:
1. Укупна понуђена цена за услугу провере стања громобранских инсталација
објеката скијашке инфраструктуре (жичаре и ски лифтови, хангари за смештај
механизације, управне зграде ЈП ''Скијалишта Србије'' и сл.) у ски центрима
Копаоник, Злаибор и Стара планина као и испитивање функционалности опреме
дистрибутивних трансформаторских станица 10/0.4 kV у ски центру Златибор
износи ___________________ динара без пдв-а, односно ___________________
динара са пдв-ом.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији ове јавне
набавке.
2. Рок за израду и доставу документације о испитивању инсталација, уређаја и опреме
које су предмет јавне набавке износи _______ дана од дана закључења уговора.
3. Наручилац ће исплатити целокупан уговорени износ по завршеном послу, у року
од 15 дана од дана службеног пријема рачуна и доствљања документације о
испитивању инсталација, уређаја и опреме које су предмет јавне набавке.
4. Рок важења понуде је ____ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана).
5. Проценат од укупне вредности јавне набавке (највише до 50%) која ће се
поверити подизвођачу/има٭:
1)Подизвођач............................................................. учествује са_______%
2)Подизвођач............................................................. учествује са_______%
3)Подизвођач............................................................. учествује са_______%
.ами/мечађовзидоп ас апутсан ока омас авањупоп чађуноп ектадоп евО٭

Датум:

_____________

Печат и потпис овлашћеног лица

____________________________
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БРОЈ: ЈНМВ 69/13
Назив
Адреса и седиште
Директор (одговорно лице)
Друго овлашћено лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Регистарски број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
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Овај подизвођач учествује у понуди понуђача у делу чији је опис
следећи:_____________________________________________________________
_________, што у укупној вредности понуде износи _____________________
динара или у процентима: _______% (подизвођачи могу учествовати највише до
50% у укупној вредности понуде).
У _________________
Дана: ______________

МП

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена I: у случају већег броја подизвођача умножити овај образац и
попунити за сваког подизвођача посебно.
Напомена II: у случају да понуђач не наступа са подизвођачем/има не мора да
попуњава, потписује и оверава овај образац.
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БРОЈ: ЈНМВ 69/13
Назив
Адреса и седиште
Директор (одговорно лице)
Друго овлашћено лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Регистарски број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Овај понуђач учествује у заједничкој понуди у делу чији је опис следећи:
_____________________________________________________________________
________, што у укупној вредности понуде износи _____________________
динара или у процентима: _______ %.
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У ___________________
Дана: ________________

МП

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена I: Овај образац копирати у довољном броју примерака за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Напомена II: у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора
да попуњава, потписује и оверава овај образац.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп.
Србије“ бр.124/12), дајемо следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________ из ___________ изјављује
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава
све обавезне услове у складу са чланом 75. став 1. тачка 1.- 5. ЗЈН, као и додатне
услове у складу са чланом 76. ради учешћа у поступку јавне набавке мале
вредности - услуга провере стања громобранских инсталација објеката скијашке
инфраструктуре у ски центрима Копаоник, Злаибор и Стара планина и
испитивање функционалности опреме дистрибутивних трансформаторских
станица у ски центру Златибор, редни број набавке ЈНМВ 69/13.
Такође, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да смо ималац права интелектуалне својине.
Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из
члана 77. Закона о јавним набавкама.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који
наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је
носилац посла.

Датум:

Потпис и печат
одговорног лица
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МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду,
Милутина Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа
в.д. генералног директора Дејан Љевнаић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
и
_____________________________, са седиштем у ______________, адреса
______________________, ПИБ _____________, матични број ____________,
које заступа директор __________________ (у даљем тексту ПРУЖАЛАЦ
УСЛУГА).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12) донео Одлуку о покретању поступка бр. 2929 од
13.08.2013. године и спровео редован поступак јавне набавке мале вредности,
број набавке ЈНМВ-69/13;
-да је Пружалац услуга дана ________.2013. године доставио своју Понуду број
____________ од __________.2013. године, заведена код Наручиоца под бројем
/////// од //////////.2013. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део
овог уговора;
-да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара захтевима из Конкурсне
документације за предметну јавну набавку;
-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. ////////// од
//////////////.2013. године изабрао Пружаоца услуга за набавку услуга провере
стања громобранских инсталација објеката скијашке инфраструктуре у ски
центрима Копаоник, Злаибор и Стара планина и испитивање функционалности
опреме дистрибутивних трансформаторских станица у ски центру Златибор.
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга провере стања громобранских инсталација
објеката скијашке инфраструктуре (жичаре и ски лифтови, хангари за смештај
механизације, управне зграде ЈП ''Скијалишта Србије'' и сл.) у ски центрима
Копаоник, Злаибор и Стара планина као и испитивање функционалности опреме
дистрибутивних трансформаторских станица 10/0.4 kV у ски центру Златибор, у
свему према задацима Наручиоца из техничке спецификације Конкурсне
документације
и
Понуде
Пружаоца
услуге
бр.
_________
од
____________2013.године, заведена код Наручиоца под бројем **** од ****
2013. године, које су саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.
Цена
Члан 2.
Укупна уговорена цена за услуге наведене у члану 1. овог уговора износи
________________динара без пдв-а, односно __________________динара са пдвом, са свим урачунатим пратећим трошковима.
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У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији ове јавне
набавке.
ПДВ плаћа Наручилац.
Обавезе Наручиоца
Члан 3.
Наручилац се обавезује да исплати Пружаоцу услуга целокупан уговорени износ
из члана 2. овог уговора у року од 15 дана од дана службеног пријема рачуна о
пруженим услугама и доствљања документације о испитивању инсталација,
уређаја и опреме које су предмет јавне набавке.
Обавезе Пружаоца услуга
Члан 4.
Пружалац услуга се обавезује да услуге наведене у члану 1. овог уговора,
спроведе у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења (Сл. лист бр. 11 од 08.03.1996.године) ,
SRPS IEC 1024-1 , SRPS IEC 1024-1-1 , SRPS N.B4.803 , SRPS N.B4.810 , SRPS
N.B4.811.
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да уговорене услуге из члана 1. овог уговора
изврши и достави Наручиоцу документацију о испитивању инсталација, уређаја
и опреме које су предмет јавне набавке у року од _____ дана од дана закључења
уговора.
Рок из става 1. овог члана је битан елемент овог уговора.
Раскид уговора
Члан 6.
Наручилац и Пружалац услуга могу споразумно раскинути овај уговор у
писаној форми.
Наручилац или Пружалац услуга могу једнострано раскинути овај уговор у
писаној форми, за случај да друга уговорна страна не изврши своје обавезе
предвиђене овим уговорм.
За случај да Пружалац услуга не изврши услуге из члана 1. овог уговора, у
складу са захтевима Наручиоца, као и у року одређеном у члану 5. овог уговора,
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор достављањем писаног
обавештења, као и захтевати накнаду штете од Пружаоца услуга.
Члан 7.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно,
биће надлежан стварно надлежни суд у Београду.
Члан 8.
За све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
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Члан 9.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.

НАРУЧИЛАЦ

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
М.П.

Дејан Љевнаић, директор

директор
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12), као и чл. 6. и
19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник
РС 29/2013), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде за
јавну набавку мале вредности ЈНМВ 69/13.
За
припремање
понуде
у
предметној
јавној
набавци,
Понуђач
____________________________, из ____________________имао је следеће
трошкове :
1. _______________________________________________, ______________динара
2. ________________________________________________,______________динара
3. ________________________________________________, ______________динара
4. __________________________________________________,______________динара
5. __________________________________________________, ______________динара

Напомена I: сходно члану 88. став 2. ЗЈН (Сл.гласник РС 124/12), трошкове
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из истог члана став 3. ЗЈН.

Напомена II: у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора
да попуњава, потписује и оверава овај образац.
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ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Изјављујемо Наручиоцу – ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9,
Нови Београд, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
да је понуда за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – услуга
провере стања громобранских инсталација објеката скијашке инфраструктуре у
ски центрима Копаоник, Злаибор и Стара планина и испитивање
функционалности опреме дистрибутивних трансформаторских станица у ски
центру Златибор, редни број набавке ЈНМВ 69/13, ПОДНЕТА НЕЗАВИСНО,
БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂАЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА за предметну јавну набавку. (Члан 20 Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова).

Датум:

Потпис и печат
одговорног лица
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВРСТА И ОПИС
ПОТРЕБНИХ УСЛУГА
Предмет јавне набавке је услуга провере стања громобранских инсталација
објеката скијашке инфраструктуре (жичаре и ски лифтови, хангари за смештај
механизације, управне зграде ЈП Скијалишта Србије и сл.) у ски центрима
Копаоник, Златибор и Стара планина као и испитивање функционалности
опреме дистрибутивних трансформаторских станица 10/0.4 kV у ски центру
Златибор , што подразумева следеће:
КОПАОНИК
Мерење отпорности уземљења је потребно спровести на око 250
(двестотинепедесет) мерних места на стубовима жичара и ски лифтова.
Испитивање треба да обухвати и мерење отпорности уземљења полазних и
излазних станица сваког од објеката. Посебно обратити пажњу на стање
материјала од кога је изведена громобранска инсталација, геометрију заштитне
зоне, стање корозије елемената прихватног система, спусних проводника и
уземљивача, идентификовати евентуалне последице атмосферског пражњења,
проверити спојеве, повезаност металних маса као и опште стање инсталације.
Све претходно наведено спровести у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл. лист бр. 11
од 08.03.1996.године) , SRPS IEC 1024-1 , SRPS IEC 1024-1-1 , SRPS N.B4.803 ,
SRPS N.B4.810 , SRPS N.B4.811.
ЗЛАТИБОР
Мерење отпорности уземљења је потребно спровести на око 40 (четрдесет)
мерних места на стубовима жичаре и ски лифтова. Испитивање треба да
обухвати и мерење отпорности уземљења полазних и излазних станица сваког
од објеката. Посебно обратити пажњу на стање материјала од кога је изведена
громобранска инсталација, геометрију заштитне зоне, стање корозије елемената
прихватног система, спусних проводника и уземљивача, идентификовати
евентуалне последице атмосферског пражњења, проверити спојеве, повезаност
металних маса као и опште стање инсталације.
Предмет испитивања у ски центру Златибор су и 2 [две] дистрибутивне
трансформаторске станице напонског нивоа 10/0,4 kV [TС "Скијалиште 1"
2х1000 kVA и ТС "Скијалиште 2" 1х1000 kVA], што укључује следеће:
- испитивање изолације намотаја енергетског трансформатора,
- испитивање диелектричне чврстоће трансформаторског уља,
- испитивање прелазне отпорности контаката и једновремености укључењаискључења,
раставних уређаја,
- испитивање електроизолационе опреме и средстава личне заштите.
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СТАРА ПЛАНИНА
Мерење отпорности уземљења је потребно спровести на око 45 (четрдесетpet)
мерних места на стубовима жичара и ски лифтова. Испитивање треба да
обухвати и мерење отпорности уземљења полазних и излазних станица сваког
од објеката. Посебно обратити пажњу на стање материјала од кога је изведена
громобранска инсталација, геометрију заштитне зоне, стање корозије елемената
прихватног система, спусних проводника и уземљивача, идентификовати
евентуалне последице атмосферског пражњења, проверити спојеве, повезаност
металних маса као и опште стање инсталације.
Све претходно наведено спровести у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл. лист бр. 11
од 08.03.1996.године) , SRPS IEC 1024-1 , SRPS IEC 1024-1-1 , SRPS N.B4.803 ,
SRPS N.B4.810 , SRPS N.B4.811.
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