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На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 3033 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 

3033-1 од 15.11.2018. године припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну 

набавку бр. 58/18 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: .....................................Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''   

Адреса: …........................................Милутина Миланковића 9, Нови Београд  

Интернет страница:.........................www.skijalistasrbije.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке.  

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење 

понуда је члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама и позитивно мишљење 

Управе за јавне набавке бр. 404-02-3978/18 од 24.09.2018. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 58/18 су оригинални резервни делови  за систем контроле 

пролаза - SkiData. 

 

4. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  

 

Служба за контакт: Одељење за јавне набавке, dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs   
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 58/18 су добра: оригинални резервни делови  за систем 

контроле пролаза SkiData. 

Ознака из ОРН: 3170000 електронски, електромеханички и електротехнички материјал 

 

 

2. Партије 

 

Предмет јавне набавне није обликован по партијама. 
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
 

1. Врста добара  

 

Предмет јавне набавке бр. 58/18 су добра: оригинални резервни делови  за систем 

контроле пролаза SkiData. 

 

2. Техничке карактеристике 

 

У складу са спецификацијом резервних делова из одељка 4. конкурсне документације.  

 

3. Количина и опис добара  

 

Наручилац ће наручивати од Добављача количину и врсту оригиналних резервних  

делова у складу са својим потребама, без обавезе да наручи и купи све резервне делове 

наведене у техничкој спецификацији, односно обрасцу структуре цена. 

 

Уговор се закључује на период од годину дана од дана потписивања или до утрошка 

расположивих финансијских средстава наручиоца. 

 
4. Рок и место извршења  

 

Оригинални резервни делови се испоручују по захтеву Наручиоца у року који понуђач 

наведе у обрасцу понуде, наадресу Милутина Миланковића 9, Нови Београд или у ски 

центар Копаоник 

 

5. Гарантни рок 

 

Гарантни рок мора бити у складу са гарантним роком произвођача оригиналних 

резервних делова.  

 

Сви резервни делови морају бити нови и неупотребљавани, технички исправни. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ  
 

Понуђач је дужан да понупи јединицу мере, цену без пдв-а и цену са пдв-ом, за 

сваку ставку из обрасца . 

 

red 
br 

Oznaka u 
katalogu 
proizvođača 

Naziv rezervnog dela jed. Mere cena bez 
PDV 

cena sa 
PDV 

1 946010050 CO UNLIMITED BU       

2 546010037 Top cover back complete Coder unlimited       

3 546010107 seperating unit complete       

4 946010510 CO UNLIMITED BC C       

5 546010051 glass BC C       

6 000640010 SD 640 / Var. USB       

7 000643000 SD 643       

8 000681000 SD 681       

9 000698000 SD 698 /3.x       

10 000705000 SD705 / V2.x       

11 546010109 print - light barrier       

12 546010029 Axle 1 complete       

13 546010030 Axle 2 complete       

14 546010031 Axle 3 complete       

15 546010032 Axle 4 complete       

16 546010033 Axle 5 complete       

17 546010034 Axle 6 complete       

18 546010035 Axle 8 complete       

19 546010036 Axle 9 complete       

20 546010120 Axis seperating unit top       

21 546010121 Axis seperating unit bottom       

22 546010091 nobby roller  CO Unlimited Seperator       

23 546010028 Shutter motor complete       

24 546010026 Main motor       

25 546010110 Motor seperating unit       

26 538100008 motor 3 shafttower       

27 546010123 Gear wheel motor 3 stacker       

28 546010015 belt set       

29 546010022 Lever complete       

30 546010115 locking mechanism Seperator       
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31 546010049 prism + covering       

32 546010039 spring assembly       

33 546010016 Screw set       

34 546010075 Set of screws coder unl. ski       

35 546010074 Set of springs coder unl. ski       

36 546010073 Set of antistaticbrush Coding Unit Ski 
(Seperator) 

      

37 538100005 Side part for 3-stacker       

38 538100011 Antistatic Set CoDesk       

39 538100012 lower case assembly complete - 1 stacker       

40 538100013 lower case assembly complete - 3 stacker       

41 538100002 Case top complett Opos/Stacker       

42 546010045 Key Lock Standard       

43 538100006 Ticket shaft 1 stacker       

44 538100007 Ticket shaft 3 stacker Coding unit SKI       

45 537120011 Ticket weigth       

46 546100000 power supply Lambda       

47 537110009 Ticket collection basket       

48 000725000 SD725 phtointerrupter seperator       

49 546010079 casing upper part-CO unl.desk       

50 546010078 casing - bottom part       

51 545201048 Fixingplate for Coder Unlimited       

52 946010050 CO UNLIMITED BU       

53 546010038 Top cover front complete       

54 546010065 mechanic upper plasic frame - front       

55 546010037 Top cover back complete Coder unlimited       

56 546010066 mechanic upper plasic frame - back       

57 546010058 base incl. all axis       

58 546010045 Key Lock Standard       

59 546010007 Thermal printer head Coder Unlimited       

60 546010050 motor complete for thermohead       

61 546010027 Ticket retraction complete       

62 946010526 CO UNLIMITED 1x2 MAG       

63 946010520 CO UNLIMITED 2x2 MAG       

64 946010522 CO UNLIMITED 1x3 MAG       

65 946010524 CO UNLIMITED 2x3 MAG       

66 546010071 hole detection       

67 946010500 CO UNLIMITED BC L       

68 946010510 CO UNLIMITED BC C       

69 546010051 glass BC C       

70 546010005 magnetic head, 2-track       

71 546010006 magnetic head, 3-track       

72 000640010 SD 640 / Var. USB       
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73 000643000 SD 643       

74 000647000 SD 647   - int. Antenne       

75 000648000 SD 648 - ext. Antenne       

76 000649000 SD 649 / Var. 2-track       

77 000649010 SD649 /Var. 6-track       

78 000650000 SD 650       

79 000705000 SD705 / V2.x       

80 000805010 SD 805 Coder version coding unit       

81 946010540 CO UNLIMITED CHIP       

82 546010055 print set - light barrier       

83 546010029 Axle 1 complete       

84 546010030 Axle 2 complete       

85 546010031 Axle 3 complete       

86 546010032 Axle 4 complete       

87 546010033 Axle 5 complete       

88 546010034 Axle 6 complete       

89 546010035 Axle 8 complete       

90 546010036 Axle 9 complete       

91 546010052 clutch shutter       

92 546010019 gear wheel set       

93 546010022 Lever complete       

94 546010067 lever set thermal print head left/right Coder 
Unlimited 

      

95 546010015 belt set       

96 546010026 Main motor       

97 546010028 Shutter motor complete       

98 546010024 Chipmotor and Shuntmotor       

99 546010023 Press-on lever       

100 546010042 Connector       

101 546010053 friction clutch for axis 1       

102 546010059 tensioning lever       

103 546010054 shield plate CPU       

104 546010049 prism + covering       

105 546010057 valvular shutter incl. springs       

106 546010040 Magnetic head dummy       

107 546010041 Barcode dummy       

108 546010016 Screw set       

109 546010070 set of screws       

110 546010039 spring assembly       

111 546010089 cable set coder unlimited       

112 546010046 cable für thermoprinthead CO460       

113 546010060 Set of C-clips       

114 546010088 cable power supply connection       
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115 546010072 Adapter ticket slot cu desk       

116 546100000 power supply Lambda       

117 545100111 USB cable APM Coder Unlimited       

118 545100112 USB cable APM Coder Unlimited       

119 546010076 fan case upperpart CO460       

120 946010060 CO UNLIMITED FEED       

121 946010062 CO UNLIMITED FEED+       

122 946010064 CO UNLIMITED DFEED+       

123 546010080 Motor Cutter       

124 546010082 Motor Park 1       

125 546010083 Motor Park 2       

126 546010084 Motor Feed 1       

127 546010085 Motor Feed 2       

128 546010024 Chipmotor and Shuntmotor       

129 546010110 Motor seperating unit       

130 000633000 SD 633       

131 546010043 cutter complete       

132 546010103 drive set cutter       

133 546010100 Set of rolls       

134 546010106 side frame set       

135 546010104 clutch set switch       

136 546010105 axle set       

137 546010014 flap set       

138 546010049 prism + covering       

139 546010018 Light barrier set       

140 546010112 drive belt set coder unlimited feeder/Basic       

141 546010062 Set of screws       

142 546010061 set of clips       

143 546010064 Set of cable for feeder       

144 546010063 Set of springs feeder       

145 546010122 Antistatikbrush Feeder/Basic       

146 537100011 Housing upper part (gray)       

147 537100010 Housing bottom (yellow)       

148 537100012 mechanic coder Opos light       

149 537100013 Platen Opos light       

150 100050302 Power Supply OPOS light       

151 480020073 Thermoprinthead OPOS light       

152 480020075 Thermoprinthead OPOS light incl. SD514       

153 000514010 SD 514 Var.OPOS light       

154 000571010 SD 571 Antenna CO light       

155 000572010 SD 572 Antenna CO light       

156 000811000 SD 811 V3       
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157 000812000 SD 812       

158 010070010 Mechanic without print       

159 537100100 casing KC 370I AUT       

160 537010007 TFT Display       

161 537010009 TFT Display (KCR) V2       

162 542010001 Monitorglass       

163 100010045 Transport unit DE LA RUE       

164 010070000 Mechanic with print       

165 536000000 Hopper for Coins       

166 000412000 SD 412/2       

167 000436000 SD 436/1 red       

168 000537000 SD 537       

169 000553000 SD553       

170 000554000 SD 554       

171 545100006 Socket for tubular lamp       

172 100050210 Power supply PT 210  36/5V       

173 537010006 Power Supply 24V (only Hopper)       

174 100050360 Power supply for LCD monitor       

175 537010000 Heating 110V/300W       

176 537010002 Plasticcoverset blue for       

177 537010005 Keycardbox complete for Keycar       

178 530011060 Door lock module       

179 545100076 Cylinder lock for door       

180 545400003 Ticket retractor       

181 545400006 Thin roller for ticket transport f. CE 450       

182 545200007 O-Ring for ticket retractor       

183 545200001 Seal for ticket-slot       

184 536000104 Closing-cap upper casing       

185 536000102 Cable hopper - SD506/553 x10       

186 536000100 Cabel-dispenser - SD509/553 x9       

187 536000106 Bootcable for mechanic       

188 470010000 Tubular lamp       

189 545200047 Button for PE/PA00, KC370 AUT       

190 545100082 Magnetswitch door       

191 538010018 Monitor Easy Ticket Cash V.2011       

192 538010006 Touch Screen       

193 538010027 Power supply for touchscreen 
Easy.Ticket.Cash 

      

194 538010001 Motherboard       

195 538010002 hard disk       

196 538010000 Power supply        

197 538010005 COM Printer       

198 538010011 Evolis Card Printer       
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199 538010029 Evolis Card Printer as of 2011       

200 538010031 Print head Evolis Card Printer       

201 538010012 Magazin 1000       

202 538010028 Cleaning roller Evolis Printer       

203 538010030 cleaning rolls black for Evoilis Printer       

204 538010023 USV Easy.Ticket.Cash       

205 538010007 Accu       

206 538010022 Power supply Easy.Ticket.Cash V.2011       

207 538010008 Power Supply 24V       

208 538010013 light barrier       

209 538010017 Coin Flap Easy.Ticket.Cash       

210 538010019 Amplifier Easy.Ticket.Cash V.2011       

211 538010020 Speaker Easy Ticket Cash V.2011       

212 538010025 Fan wallmount Easy.Ticket.Cash V.2011       

213 538010024 Heating (wallmount)Easy.Ticket.Cash V.2011       

214 538010026 Heating (reload) Easy.Ticket.Cash V.2011       

215 538010021 Fan Easy.Ticket.Cash V.2011       

216 537203007 Antenna Easy.Gate       

217 537203008 hand rail Easy.Gate       

218 000813000 SD 813 V2.x Device Controller       

219 000814000 SD 814 V2.x RF Long Range Reader       

220 000818000 SD 818 V1.x Antenna Adjustmennt board       

221 938310002 Vario.Gate/FRMO/PWR240 Housing       

222 938310020 Easy.Gate/PWR       

223 100050351 power supply 24-28VDC, 10A efficiency 
reduced 

      

224 537203005 Cable User Light W304       

225 537203006 Cable antenna Longrange W302       

226 460002370 SMD fuse 250VAC / 125VDC /3,15A /T       

227 530014022 Roller Bearing Grease ISOFLEX       

228 CP019168 Sticker RFID       

229 538200000 Cover antenna front standard       

230 538200001 Cover antenna back standard       

231 538200002 Cover antenna Gate front       

232 538200003 Cover antenna Gate back       

233 538200026 satellite casing Freemotion Gate       

234 538200028 Set ticketlimitation FM complete       

235 537202000 Mirror       

236 538200100 Device Controler Module       

237 537202204 Display Neocore QVGA       

238 938210026 RD-FRMO/MONO/3       

239 938210056 RD-FRMO/HF/EXTENDED/OPEN/3       

240 938210058 RD-FRMO/HF/EXTENDED/FULL/3       
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241 938210059 RD-FRMO/HF/EXTENDED/BASIC/3       

242 938210066 RD-FRMO/HF/STANDARD/OPEN/3       

243 938210068 RD-FRMO/HF/STANDARD/FULL/3       

244 938210069 RD-FRMO/HF/STANDARD/BASIC/3       

245 000705010 SD705 Var: Double_Power       

246 000728010 SD728 / V3.x       

247 000772000 SD 772       

248 000774000 SD774       

249 000775000 SD775 /3.x       

250 000779000 SD779       

251 000780000 SD780       

252 000781000 SD781 Standard Gate       

253 000781010 SD781 Gate Back       

254 000781020 SD781 Base Back       

255 000785000 SD785 Turnstile Print       

256 000786000 SD786 Power Distribution Print       

257 938310002 Vario.Gate/FRMO/PWR240 Housing       

258 100050350 Powersupply 24-28VDC, 10A       

259 100050351 power supply 24-28VDC, 10A efficiency 
reduced 

      

260 538200120 cable antanna opengate FM V3/V5       

261 538200121 Cable Antenna External FM V3/V5       

262 538200006 Cable  W37       

263 538200124 HDMI cable Freemotion V3/V5       

264 938210012 RD-FRMO/CAMERA/2       

265 538200035 camera FM, Vario.Gate       

266 538200123 Encoder Cable W33       

267 538200127 Cable Signals Open Gate W63       

268 538200125 Cable Antenna Ext. right W64       

269 538200128 Cable Antenne Opengate W66       

270 538200132 Cable W69 SD786-SD769       

271 538200129 Cable Antenna Midrange W71       

272 538200133 Cable W70 SD786-SD785       

273 538200126 Cable Antenna shortrange W72       

274 538200131 Cable W89 SD772-SD786       

275 538200027 cable W90 including loud speaker FM V3       

276 538200115 Heating Module       

277 538200122 Fan with cable W16       

278 938200724 RD-FRMO/BC/COVER       

279 938210030 RD-FRMO/HDETECT       

280 538200116 Reflection light sensor FM V3       

281 538200024 RD-ANTENNA/ADJUST/V3       

282 538200110 Barcode Module double sided FM V3/V5       
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283 537200008 Screwdriver for tuning       

284 538200018 Inductive sensor       

285 538500007 Motor for DKZ Freemotion       

286 538500002 Gear belt for Turnstile FM       

287 460002364 FUSES 5x20mm T3.15A 250VAC       

288 538500006 stubble turnstile arms       

289 538500010 cover cap high adjustment FM3       

290 530014022 Roller Bearing Grease ISOFLEX       

291 538500005 Freemotion label "Keycard"       

292 CP019168 Sticker RFID       

293 CP020715 Camera sticker neutral design       

294 000674000 SD 674 / V7.2       

295 537202039 CPU Module Batron       

296 537202049 CPU Modul QVGA       

297 537202058 barcode modul       

298 538200022 Monochrome Display 2 line       

299 538200023 multicolor graphic Display       

300 537202038 RFID Module       

301 000685000 SD 685 / V4.0       

302 000688000 SD 688 / V4.1       

303 000689000 SD 689 / V3.0       

304 000691000 SD 691 / V2.0       

305 000694000 SD 694 / 3.0       

306 000701000 SD 701 / V2.2       

307 000704000 SD 704 / 4.5       

308 000705000 SD705 / V2.x       

309 000708000 SD 708 / 4.0       

310 000726000 SD 726 / 3.0       

311 000727000 SD 727 / 2.2       

312 000728000 SD 728 / V1.0       

313 938210060 RD-FRMO/HF/STANDARD       

314 538200000 Cover antenna front standard       

315 538200001 Cover antenna back standard       

316 538200002 Cover antenna Gate front       

317 538200003 Cover antenna Gate back       

318 538200004 Cable length compensation W42       

319 538200005 Antenna standard front       

320 538200006 Cable  W37       

321 538200007 Cable for operation light W17       

322 538200008 Loudspeaker with cable       

323 538200011 Heater with cable, 380W       

324 538200025 cable W43,W44 Antenna       
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325 538200012 Cable standard Gate W25       

326 538200130 Cable Power Supply W5       

327 538200014 Cable external antenna W2       

328 538200122 Fan with cable W16       

329 538200015 Antenne standard back       

330 538200016 Reflection light sensor       

331 538200013 Cable antenna SOG W21       

332 538200018 Inductive sensor       

333 538500001 Motor for Turnstile       

334 100050350 Powersupply 24-28VDC, 10A       

335 538500002 Gear belt for Turnstile FM       

336 538500003 Plastic gearwheel for Turnstil       

337 938210012 RD-FRMO/CAMERA/2       

338 538200028 Set ticketlimitation FM complete       

339 537202000 Mirror       

340 938200724 RD-FRMO/BC/COVER       

341 538500005 Freemotion label "Keycard"       

342 538500006 stubble turnstile arms       

343 538200029 height adjustment  up/down       

344 538200024 RD-ANTENNA/ADJUST/V3       

345 537200008 Screwdriver for tuning       

346 538500008 Clamp ring worm shaft turnstile       

347 938500210 RD-FRMO/BRAKE/RETROFIT       

348 530014022 Roller Bearing Grease ISOFLEX       

349 538200026 satellite casing Freemotion Gate       

350 CP019168 Sticker RFID       

351 537202233 Vario.Gate Front P@H V2       

352 537202203 Vario.Gate glas front       

353 537202234 Vario.Gate backside V2       

354 537202235 Vario.Gate - Conversion Kit V1->V2       

355 537202213 Scanner Module EA15       

356 537202210 Vario.Gate ribbon cable EA15       

357 537202200 brightness sensor - SD 777       

358 938210012 RD-FRMO/CAMERA/2       

359 538200035 camera FM, Vario.Gate       

360 537202204 Display Neocore QVGA       

361 537202221 Neocore Device Controler Modul incl. SD805       

362 538200100 Device Controler Module       

363 000420000 SD 420/6       

364 000705010 SD705 Var: Double_Power       

365 000767000 SD 767       

366 000789000 SD 789 USB-SIO Converter Modul       
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367 000791010 SD 791 V3.x       

368 000792010 SD 792 V4.x       

369 000793000 SD 793       

370 000794000 SD 794 Antenne       

371 000796000 SD 796       

372 000797000 SD 797 overhead print       

373 000805000 SD 805 version standard       

374 100304262 Top cover for traffic light AS       

375 470090030 Lamp lenses transparent       

376 537202208 Vario.Gate fan with cable       

377 537202209 Vario.Gate Loudspeaker with cable W5       

378 537202207 Vario.Gate heating       

379 100050351 power supply 24-28VDC, 10A efficiency 
reduced 

      

380 545201102 SIO Cable       

381 537202205 Vario Gate SIO cable W10       

382 537202230 Vario.Gate HDMI cable       

383 537202236 Vario.Gate cable turnstile W11       

384 537202231 Vario.Gate USB cable W14       

385 537202232 Vario.Gate USB Cable W15       

386 537202220 Vario.Gate Sealing shroud       

387 537202214 Vario.Gate Filter Set       

388 537202216 Vario.Gate Slide disk       

389 537202217 Vario.Gate locking bolt with rope       

390 537202211 Vario.Gate small parts set       

391 000420000 SD 420/6       

392 000420010 SD 420/6  Var. ADA       

393 530009540 SpecialSpanner for 3-Point       

394 100302110 Turnstile Drive       

395 535500007 Plastic-Gearwheel Z48       

396 535500008 Passfeder DKZ 350 incl. Schrau       

397 535500008 Passfeder DKZ 350 incl. Schrau       

398 535500009 Rotation indicator wheel 2-star       

399 535500013 Rotation indicator wheel 3-star       

400 535500012 Rotation indicator wheel 1-star       

401 535500000 Sensorwindow       

402 100304210 Seal for Cover       

403 530008070 Screw TCCEI M10x50       

404 100304270 Turnstile Top (cast)       

405 530008125 Screw DIN 7991 A2  M6x20       

406 100304240 DKZ 350 ZS       

407 100304252 DKZ x70i HB       

408 535500004 HYBRID LIGHT BARRIER OPD804 FO       
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409 535500001 DRIVE BELT DKZ 350       

410 535500003 BRAKE FOR DKZ 350       

411 935511010 DKZ 350 BS  Contactless sensor       

412 535500006 Metal sheet for light-sensor D       

413 535500005 DRIVE MOTOR FOR DKZ 350 (8mm W       

414 520300016 luting for Bodeneinlasshülse       

415 100304254 CLAMP for AS 350 / 370 A       

416 538500006 stubble turnstile arms       

417 331002150 CABLE PC/SIO incl. board inside plug       

418 510041110 sticker warning turnstile       

419 537203001 shock protection cover ADA       

420 537203002 shock protection cover       

421 535500002 Bit panicmecanik       

422 520250020 Release mechanism for       

423 520250000 Holdingdevice for rail       

424 555300002 Hub for Holdingdevice Beam       

425 520250013 center panic turnstile       

426 520250014 plastic end cap for turnstile rail       

427 555300006 Spring (abridged)       

428 555300008 Pull up lever       

429 555300010 Bearingscrew       

430 555300012 Bearingsocket       

431 555300014 Groovenut       

432 520250010 Beam       

433 520250012 arm escape turnstile       

434 520250030 turnstile rail ADA (short version)       

435 520250032 turnstile rail ADA (long version)       

436 537203001 shock protection cover ADA       

437 537203002 shock protection cover       

438 555300000 Cover for 550 Turnstile       

439 535500002 Bit panicmecanik       

440 555500208 drive block 4x90° left Arena Gate       

441 555500207 drive block 4x90° right Arena Gate       

442 555500201 drive motor Arena Gate       

443 555500203 board for 2 way direction Arena Gate       

444 555500204 relaisboard Arena Gate       

445 555500205 distribution board Arena Gate       

446 555500210 metal sheet zero position switch       

447 555500209 resonance switch Arena Gate       

448 555500214 cable kit W3.W4,W6 Arena.Gate       

449 555500215 cable kit W2.W5 Arena.Gate       

450 555500206 Heating Arena Gate       
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451 555500202 timing belt for Arena Gate       

452 555500213 pressure cap  with  cylinder lock Arena. Gate       

453 555500211 stainless steel raparation/care kit       

454 555500212 lubricant worm shaft/wheel Arena.Gate       

455 555500216 Pictogram Arena.Gate       

456 000803000 SD 803       

457 537330003 MOBILEREADER/Casing       

458 537330001 AC-MOBILEREADER/STRAP       

459 537330002 AC-MOBILEREADER/CLIP       

460 537201043 Readerfront  AS x70i DUO/KEY       

461 537201038 Readerfront AS x70i DUO       

462 537201028 Cover for Back of Readerfront       

463 537200014 Cover antenna, blue       

464 537200000 Casing-seal for AS 370 DUO       

465 537500003 Plastic front for Gate       

466 537201032 Ticketdiverter AS x70i DUO/M       

467 010710022 Display  AS 370       

468 010710023 Display for AS 370i JAPAN       

469 010710100 complete display for AS 360 EP       

470 010370020 Readerhead AS x70i DUO/M/LK       

471 000390010 SD 390/LKx70i       

472 000392010 SD 392/KLx70i       

473 937210010 AS x70i ARC       

474 000592020 SD 592/5.1       

475 000547010 SD 547 / 4.1 Reader       

476 000547020 SD 547 / 4.1 GATE       

477 000580000 SD 580 / 3.0       

478 537201058 RL scanner       

479 537201060 Scanner EV 15       

480 537201059 Kit EV15 BC Scanner       

481 937210130 AS x70i DUO NR/BC       

482 537201023 Heating for Reader       

483 537201044 Bracket set for cover       

484 537200020 Kabel Upgrade 122kHz       

485 537201004 Cable from CPU to Lamp + Heate       

486 537201005 Cable - Lights AS 370 i       

487 537201024 Cable for Antenna       

488 536200012 Ligth barrier for       

489 537201031 13 MHZ antenna cable 3,2m       

490 537201041 370W Antennacable 13 MHz       

491 537201017 370W Adaptercable FIX AS x70i       

492 537201018 370W Arcnetcable AS x70i       
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493 537500005 Cable Antenna 13MHz       

494 537201030 Cable-Power Powersupply AS x70       

495 537201029 Arcnetcable AS x70i DUO       

496 537201021 Antenna 13MHz for Reader ASx70       

497 537201022 air-core coil 122kHz antenna       

498 537200008 Screwdriver for tuning       

499 937200900 ASx70 DUO/H       

500 937500800 AS x70i DKZ/Adaptercable       

501 937310000 AS x70 NT       

502 100050301 Power Supply 24V DC 10A       

503 537112016 fan for power supply       

504 937210110 ASx70i CF/LED       

505 000590000 SD 590 / 2  red-up       

506 000590010 SD 590 / 2  green-up       

507 000590020 SD 590 / 2  green-down       

508 537200003 Front-glass x60/x70       

509 470090030 Lamp lenses transparent       

510 535200012 O-RING FOR LAMP       

511 470030050 Tubular Lamp red 24V/5W       

512 470030052 Tubular lamp green  24V/5W       

513 537200002 Ticket-slot AS 360/370       

514 937201800 AS x70 S Lock       

515 100304262 Top cover for traffic light AS       

516 010710130 Readerfront incl. display and       

517 010710140 Readerfront incl.readerhead       

518 010710160 Readerfront incl. display and       

519 000476000 SD476 incl. cable       

520 000479000 SD 479       

521 000590000 SD 590 / 2  red-up       

522 000590010 SD 590 / 2  green-up       

523 000590020 SD 590 / 2  green-down       

524 537201048 cable harrness       

525 000547020 SD 547 / 4.1 GATE       

526 536200012 Ligth barrier for       

527 537200009 Sheet metal set for barcodecom       

528 537200014 Cover antenna, blue       

529 537500003 Plastic front for Gate       

530 537500000 Plastic stopper for Gate       

531 537500001 Cable Gate detune 6m       

532 537500002 able Gate-Antenna 8,2m       

533 537200000 Casing-seal for AS 370 DUO       

534 537200003 Front-glass x60/x70       
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535 470090030 Lamp lenses transparent       

536 537200012 Ligth barrier with cable       

537 537200002 Ticket-slot AS 360/370       

538 470030050 Tubular Lamp red 24V/5W       

539 470030052 Tubular lamp green  24V/5W       

540 537200004 SIO cable AS 370       

541 937310000 AS x70 NT       

542 100050301 Power Supply 24V DC 10A       

543 537200008 Screwdriver for tuning       

544 537200010 Screw set AS 370/DUO       

545 537201052 AS x70i DUO+C/SCREWS       

546 937200900 ASx70 DUO/H       

547 937210110 ASx70i CF/LED       

548 100304262 Top cover for traffic light AS       

549 510041174 Sticker Keymotion-Logo 80 x 24       

550 537201009 Front AS 370 I C/IRIR Compact       

551 537202024 Scanner SE4400       

552 537201049 Readerfront AS x70i CF KEY       

553 537201012 Antenna plate standard AS x70       

554 537201008 AS x70i CF KM       

555 537201013 Upper Barcode-holdingdevice       

556 537201014 Lower Barcode-holdingdevice in       

557 000615000 SD 615 / V2.0       

558 000618000 SD 618/1.0       

559 537201036 ASK- Metallcover AS x70i CF/P       

560 537201045 conductor board guidance Feig       

561 537201046 filter for fan  ASx70i CF V2       

562 535200012 O-RING FOR LAMP       

563 470090030 Lamp lenses transparent       

564 010710022 Display  AS 370       

565 537201058 RL scanner       

566 537201060 Scanner EV 15       

567 537201059 Kit EV15 BC Scanner       

568 937210130 AS x70i DUO NR/BC       

569 000590000 SD 590 / 2  red-up       

570 000590010 SD 590 / 2  green-up       

571 000590020 SD 590 / 2  green-down       

572 000585000 SD 585/2.0       

573 000592020 SD 592/5.1       

574 937210010 AS x70i ARC       

575 537201047 Feig board ID CPR.M02-BA       

576 000605030 SD 605 / Event       
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577 000667000 SD 667 / Feig       

578 000734000 SD 734 / 2       

579 537201030 Cable-Power Powersupply AS x70       

580 937210300 AS x70 iCF/IO/V2       

581 937500800 AS x70i DKZ/Adaptercable       

582 937500820 DKZ x70 counting       

583 537201052 AS x70i DUO+C/SCREWS       

584 937200910 AS x70i C/H       

585 537201050 reader front AS x70i CF/V2       

586 537201037 FRONT ASx70 I CF/IRRL COMPACT       

587 537201009 Front AS 370 I C/IRIR Compact       

588 537201012 Antenna plate standard AS x70       

589 537201007 Ticketslot Module narrow       

590 537201008 AS x70i CF KM       

591 537201013 Upper Barcode-holdingdevice       

592 537201014 Lower Barcode-holdingdevice in       

593 537201015 Upper Barcode-holdingdevice       

594 537201016 Lower Barcode-holdingdevice in       

595 000615000 SD 615 / V2.0       

596 000618000 SD 618/1.0       

597 537201059 Kit EV15 BC Scanner       

598 537201060 Scanner EV 15       

599 537201034 Serialcable ASK Reader AS x70i       

600 537201030 Cable-Power Powersupply AS x70       

601 537201036 ASK- Metallcover AS x70i CF/P       

602 000604000 SD 604 / 1.1       

603 000599000 SD 599 / 1.2       

604 000592020 SD 592/5.1       

605 000585000 SD 585/2.0       

606 000661000 SD 661/1.x print ticketretrakt       

607 937210010 AS x70i ARC       

608 937210130 AS x70i DUO NR/BC       

609 010710022 Display  AS 370       

610 537201005 Cable - Lights AS 370 i       

611 537201004 Cable from CPU to Lamp + Heate       

612 537201031 13 MHZ antenna cable 3,2m       

613 537201017 370W Adaptercable FIX AS x70i       

614 537201018 370W Arcnetcable AS x70i       

615 537201029 Arcnetcable AS x70i DUO       

616 537201030 Cable-Power Powersupply AS x70       

617 937500800 AS x70i DKZ/Adaptercable       

618 937210110 ASx70i CF/LED       



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН бр. 58/18 

 

21/45 

  

 

619 470090030 Lamp lenses transparent       

620 535200012 O-RING FOR LAMP       

621 537201052 AS x70i DUO+C/SCREWS       

622 100304262 Top cover for traffic light AS       

623 537201062 Cable - HF AS 370 i       

624 935511010 DKZ 350 BS  Contactless sensor       

625 500660014 Casing upper part KEYD DUO       

626 500660015 Casing back part KEYD DUO       

627 331002004 CableConfection KEYD DUO       

628 331002006 CableConfection KEYD DUO       

629 331002007 SIO Kabel KEYD + KEYD DUO       

630 331002008 SIO Cable – KeyD/13MHz       

631 000589000 SD589/5       

632 500660016 Keyd Duo Power supply       

633 000593000 SD 593 V2       

634 530099700 outer packaging 235/190/80mm       

635 530099701 inner packag. 360/310mm 30/Bd.       

636 530099702 outer packaging 370/520/95mm       

637 530099703 inner packag. 505/670mm       

638 530099704 outer packaging 315/220/105mm       

639 530099705 inner packag. 435/390mm 30/Bd.       

640 530099706 outer packaging 438/274/280mm       

641 530099707 inner packag. 856/465mm 20/bd.       

642 530099708 outer packaging 328/222/215mm       

643 530099709 inner packaging 681/451mm       

644 530099710 outer packaging 248/222/164mm       

645 530099711 inner packaging 581/429mm       

646 530099712 KORRVU all-in-one 50/bd.       

647 530014110 Thread locking compound       

648 530014050 OIL  OY68       

649 530014022 Roller Bearing Grease ISOFLEX       

650 555500212 lubricant worm shaft/wheel Arena.Gate       

651 555500211 stainless steel raparation/care kit       

652 537200008 Screwdriver for tuning       

653 530014130 hole punch 2mm       

654 530014124 Warranty sticker 2016       

655 530014125 Warranty sticker 2016       

Укупан збир јед.цена без пдв-а:  

ПДВ:  

Укупан збир јед.цена са пдв-ом:  
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УПУТСТВО: 

Понуђач је дужан да попуни сваку ставку из обрасца структуре цене. 

Понуђач је дужан да попуни колону ''мерна јединица'', ''цена без пдв-а'' и ''цена са пдв- 

ом'' ,као и збир свих јединичних цена. 

Приликом попуњавања колоне ''мерна јединица'' треба навести комад или комплет 

уколико се ради о деловима који се испоручују у комплету (минимална количина 

комплета). 

Цена може бити исказана у динарима или еурима. 

Образац структуре цене одговорно лице понуђач треба да потпише и овери печатом.  

Уговор се закључује за период до утрошка расположивих финансијских средстава. 

Понуђач ће испоручивати резервне делове сукцесивно, на позив наручиоца, према 

датим ценама. Цене се не могу мењати за време важења уговора.  
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона .   

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан 

је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;   

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова.  

Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда;  

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 

као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре и који је јавно доступан на интернет страници АПР, нису 

дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова, 

у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама.  

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 

понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И 

НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 

 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се 

приступити непосредно након отварања понуда са понуђачима који су доставили 

понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у 

поступку преговарања не дају своју коначну цену.  

Више о начину преговарања у оквиру тачке 17. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, 11070 

Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈН бр. 58/18- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

05.12.2018. године до 11 часова.  

Отварање понуде и преговарање се спроводи истог дана, 05.12.2018. године у 11 

часова и 30 минута. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде 

• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико 

понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу 

• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је 

учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача 

• Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, 

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац структуре цене 

• Попуњен, оверен печатом и потписан модел уговора; 

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о независној понуди. 

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза 

• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 

предвиђено конкурсном документацијом.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП Скијалишта Србије, 

Милутина Миланковића 9, Нови Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку - ЈН бр. 58/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку - ЈН бр. 58/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку - ЈН бр. 58/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку - ЈН бр. 58/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то 

податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави писмену изјаву о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 15 дана од дана испоруке резервних делова, на основу документа који 

испоставља понуђач којим се потврђује да су добра испоручена. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у динарима. 

Плаћање се врши након сваке појединачне испоруке резервних делова који су предмет 

уговора, у складу са спецификацијом испоручених добара и јединичним ценама из 

понуде, односно уговора. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за оригиналне резервне делове подразумева гаранцију коју даје произвођач. 

 

9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара  

Рок испоруке резервних делова понуђач треба да наведе у обрасцу понуде.  

Место испоруке адреса наручиоца Милуина Миланковића 9, Нови Београд или ски 

центар Копаоник.  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Наручилац дозвољава понуђачу да цену у понуди искаже у динарима или еурима 

(уколико је цена исказана у еурима, за прерачун у динаре ће се користити одговарајући 

средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуда), са и без пореза на 

додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предмета јавне 

набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да 

достави следећа средства обезбеђења која гласе на Наручиоца: 

1) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач 

се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року. [Средство обезбеђења траје најмање 

онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет 

обезбеђења]. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца или 

путем електронске поште на мејл dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

mailto:dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs


Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН бр. 58/18 

 

31/45 

  

 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и може да укаже наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 58/18”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена.  

Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са свим 

понуђачима који су доставили понуду.  

Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 

преговарања не дају своју коначну цену.  

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 

комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и 

овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника 

понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  
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У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 

достављеној понуди.   

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“ . 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Није применљиво – један понуђач.  

 

18.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII конкурсне документације). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев 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 најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
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чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149 ЗЈН, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 

наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 

могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Захтев за заштиту права обавезно мора да  садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац 

ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 60.000 динара. 

Сва упутства, као и примере и начин попуњавања уплатнице, детаљно се могу видети 

на званичној web страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

 ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Комплетно упутство о уплати таксе може се видети на сајту Републичке комисије за 

заштиту права, линк: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку оригиналних 

резервних делова за систем контроле пролаза SkiData, ЈН број 58/18 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  ЗА 

СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРОЛАЗА SKIDATA, ЈН 58/18 

 

 

 

 

Цена (динари или еури без пдв-а) 

 

 

Уговор се закључује  на период од 

годину дана или на финансијску 

вредност од 1.800.000,00 динара без пдв-

а, према јединичним ценама садржаним 

у понуди. 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

У року од 15 дана од дана када је 

Наручилац  примио исправан рачун за 

сваку појединачну испоруку, а на 

основу документа о извршеној испоруци 

добара. 

 

Рок важења понуде 

 

 

________ дана (минимум 30) од дана 

отварања понуде  

 

Рок испоруке 

 

 

_________ дана од дана позива 

наручиоца.  

 

Гарантни рок 

 

Гарантни рок произвођача оригиналних 

резервних делова , који износи ________ 

месеци од дана испоруке.  

 

 

Место  испоруке 

 

 

 

Седиште Наручиоца, ул. Милутина 

Миланковића 9, Нови Београд или Ски 

центар Копаоник 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача],у поступку јавне набавке бр. 44/16  доставља укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке оригиналних резервних делова за систем контроле пролаза 

SkiData, бр. набавке 58/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 

2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке оригиналних резервних делова за систем контроле пролаза SkiData, 

бр. набавке 58/18,  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                              __________________ 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА  

 СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРОЛАЗА SKI DATA 

Закључен између:  

 

Јавног предузећа ''Скијалишта Србије'', са седиштем у Новом Београду, Милутина 

Миланковића 9, ПИБ 104521515, које заступа директор ______________  (у даљем 

тексту Наручилац ) 

 

и 

________________________ са седиштем у__________ улица 

___________________________, ПИБ ______________, које заступа директор 

____________________________. (у даљем тексту Добављач) 

  

Уговорне стране сагласно констатују да је: 

- Наручилац  спровео поступак јавне набавке оригиналних резервних делова за 

систем контроле пролаза произвођача SkiData, редни број набавке 58/18, у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у 

складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  и позитивним 

мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3978/18 од 24.09.2018. године; 

- Добављач поднео Понуду бр.*** од *** 2018. године, у поступку јавне набавке 

бр. 58/18, заведена код Наручиоца под бројем ________ од _____________2018. 

године; (навести ако је заједничка понуда или понуда са 

подизвођачем):________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- да је Наручилац  у поступку јавне набавке бр. 58/18  донео Одлуку о додели 

уговора бр. *** од ***2018. године, којом је уговор за јавну набавку 

оригиналних резервних делова за систем контроле пролаза SkiData,  додељен 

Добављачу. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја оригиналних резервних делова за систем  

контроле пролаза SkiData, према јединичним ценама из понуде Добављача бр. 

____________ од ___________2018. године, заведеној код Наручиоца под бројем *** од 

*** 2018.,  која чини саставни део овог уговора и налази се у прилогу. 
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Цена 

Члан 2. 

Јединичне цене резервних делова утврђене су у понуди Добављача из члана 1. 

овог Уговора.  

Наручилац   ће захтевати испоруку резервних делова периодично и сукцесивно,  

у складу са својим потребама, без обавезе да купи све резервне делове садржане у 

понуди Добављача из члана 1. овог уговора.  

 Вредност овог уговора за резервне делове из члана 1 износи до 1.800.000,00 

динара без пдв-а. 

Цене по јединици мере оригиналних резервних делова за систем контроле 

пролаза SkiData су дате на паритету CIP ски центар Копаоник и фиксне су, то јест не 

могу се повећавати до окончања извршења овог уговора. 

Цене по јединици мере, наведене у понуди Добављача из члана 1. овог уговора, 

важиће без обзира на количине добара које ће Наручилац  поручивати.  

 

Рок и начин плаћања 

Члан 3. 

  Наручилац  је у обавези да врши плаћање на текући рачун Добављача бр. 

________________________код ________________банке, у складу са испорученим 

количинама и уговореним ценама по јединици мере, увећаним за износ обрачунатог 

пореза на додату вредност по важећој стопи, у року од 15 дана од дана када је 

Наручилац  примио исправан рачун за сваку појединачну испоруку, а на основу 

документа о извршеној испоруци добара. 

  У случају да су цене по јединици мере исказане у еурима:  

   Наручилац  ће вршити плаћање Добављачу у динарској противредности по 

званичном средњем девизном курсу НБС за еуро на дан фактурисања. 

За евиденцију утрошених средстава из члана 1. овог Уговора Наручилац  ће 

користити средњи девизни курс НБС за еуро, на дан достављања сваке појединачне 

фактуре.  

Добављач је дужан да приликом фактурисања резервних делова, на фактури 

наведе број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца.  

 

Рок, начин и место испоруке 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да оригиналне резервне делове из члана 1. овог уговора 

испуручује сукцесивно, према потребама Наручиоца, у року од ____  дана од дана 

пријема писменог захтева Наручиоца, који ће садржати назив и врсту делова, количине 

и рок испоруке. 

Место испоруке  је седиште Наручиоца, адр.Милутина Миланковића 9, Нови 

Београд или ски центар Копаоник.  

Наручилац  задржава право да одустане од набавке предметних добара, без 

обавезе плаћања било какве накнаде штете, уколико дође до промене околности у 

пословању Наручиоца. 
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Средства финансијског обезбеђења 

 

Члан 5. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави: 
3)  Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач 

се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање 

грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без 

ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који 

би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

[Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача која је предмет обезбеђења]. 

 

У случају реализације било којег од наведених средстава обезбеђења пре рока у којем 

важе, Испоручилац се обавезује да исте замени средствима исте форме, квалитета и 

рока важења.  

 

Амбалажа 

Члан 6. 

  Добављач се обавезује да ће оригиналне резервне делове из члана 1. овог 

Уговора испоручити у амбалажи која ће резервне делове штитити од промене 

својстава, која је уобичајена за паковање и која у потпуности одговара предметним 

добрима.  

   

Уговорна казна 

Члан 7. 

Ако Добављач не испоручи оригиналне резервне делове  из члана 1. овог 

Уговора до рока одређеног Чланом 4. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу 

казну од 10 % од укупне купопродајне цене оригиналних резервних делова, за сваки 

дан кашњења. 

Наручилац ће обрачун пенала упутити Добављачу заједно са документом 

„Изјава о пребијању – компензацији“ у два примерка. Добављач је дужан да један 

оверен примерак „Изјава о пребијању – компензацији“ врати Наручиоцу. По добијању 

овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате 

пенале.    

Наплата уговорнре казне ни у ком случају нема утицаја на право Наручиоца д а 

да захтева накнаду штете. 

Квантитативно-квалитативна примопредаја 

 

Члан 8. 

Квантитативно-квалитативни пријем оригиналних резервних делова из члана 1. 

овог Уговора извршиће се  прегледом од стране овлашћеног лица Наручиоца приликом 

преузимања истих, а према отпремним документима Добављача. 
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По извршеном квантитативно-квалитативном пријему овлашћени представници 

Наручиоца и Добављача сачиниће Записник о примопредаји који ће потписати и 

оверити. 

Уколико Наручилац  приликом пријема оригиналних резервних делова из члана 

1 овог Уговора уочи да исти није испоручен у потпуности у складу са техничким 

карактеристикама по приваћеној понуди Добављача, сматраће се да испорука предмета 

купопородаје није извршена, а Наручилац  ће ставити предмет купопродаје на 

располагање Добављачу, без било какве одговорности Наручиоца за случајну пропаст 

истог. 

Све трошкове накнадног слања грешком неиспоручених делова или замене 

делова неодговарајућег квалитета сноси Добављач. 

Добављач је у обавези да испоручи искључиво делове и количине које су 

тражене од стране Наручиоца, у супротном Добављач је дужан да накнади сву насталу 

штету, а Наручилац  није у обавези да изврши плаћање добара и количина које нису 

тражене. 

 

Грешке у квалитету испоручених добара и гарантни рок 

 

Члан 9. 

Оригинални резервни делови  из члана 1. овог Уговора  морају бити потпуно 

нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и да у 

потпуности испуњавају карактеристике према техничкој документацији оригиналног 

произвођача. 

Добављач обезбеђује гаранцију оригиналних резервних делова у складу са 

гаранцијом произвођача. 

У случају да су утврђени недостаци у квалитету израде резервних делова из 

члана 1. овог Уговора, Добављач мора исте отклонити или заменити исте најкасније у 

року од 10 дана од дана достављања рекламације Добављачу. 

Добављач је дужан да оригиналне резервне делове  замени или отклони 

недостатке у року од 10 дана, а од дана писменог обавештења Наручиоца уколико се у 

току употребе: 

-појави било каква производна грешка као последица евентуално слабе израде или 

лошег квалитета, 

-испостави се да не испуњава у потпуности карактеристике према техничкој 

документацији произвођача. 

 

Спорови 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају 

договором. У случају да се исти не могу решити договором надлежан је стварно 

надлежни суд у Београду. 

 

Завршне одредбе 

Члан 11. 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 12. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од странe овлашћених представника 

Наручиоца и Добављача и важи до испуњења финансијске вредности уговора из члана 

2. став 3. Уговора. 

Утрошком средстава Наручиоца за резервне делове по овом Уговору, овај 

Уговор престаје да важи, о чему Наручилац  писмено обавештава Добављача.  

У случају да део плаћања Наручилац  врши по овом уговору у наредној 

буџетској години, Наручилац   задржава право измене финансијске вредности уговора, 

у случају промена у финансијском плану Наручиоца, о чему ће се сачинити анекс овог 

уговора.  

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не 

извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има 

право да једнострано раскине уговор због неиспуњена на начин одређен законом којим 

се уређују облигациони односи. 

 

Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка на српском језику, по 2 (два) за 

сваку уговорну страну. 

 

    ЗА ДОБАВЉАЧА                           ЗА НАРУЧИОЦА 

          Директор                     Директор  

                                                                                                             

___________________       _________________________ 

 

 

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну 

модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о 

јавним набавкама. 

 

 


