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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 928 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
928-1 од 28.04.2020. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку бр. 18/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II

Страна
3

Подаци о предмету јавне набавке

4

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара

5

III
6-21
IV

Техничка спецификација са структуром цене
22-24

V
VI
VII

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања
Упутство понуђачима како да сачине понуду

VIII

Образац понуде

32-35

25
26-31

IX

Образац трошкова припреме понуде

36

X

Образац изјаве о независној понуди

37
38

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона

XII

Модел уговора – спрска и енглеска верзија.

39-47

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда ЈН бр. 18/20

2/47

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:
Чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама је прописано да
наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач.
Понуђач SunKid је једини понуђач који из техничких разлога може да испуни
предметну јавну набавку, обзиром да је исти произвођач покретних трака за које су
потребни оригинални резервни делови.
На основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је пре покретања
предметног поступка захтевао од Управе за јавне набавке мишљење о основаности
примене преговарачког поступка и добио позитивно мишљење број 404-02-1104/20 од
05.03.2020. године.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 18/20 су добра – оригинални резервни делови SunKid.
4. Контакт (лице или служба)
Служба за контакт: Одељење за јавне набавке, marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 18/20 су добра – оригинални резервни делови SunKid.
Ознака из општег речника набавке:
37410000 Опрема за спортове на отвореном
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
1. Врста добара
Предмет јавне набавке бр. 18/20 су добра – оригинални резервни делови SunKid.
2. Техничке карактеристике
У складу са спецификацијом резервних делова из одељка 4. конкурсне документације.
3. Рок и место извршења
Оригинални резервни делови се испоручују у року који понуђач наведе у обрасцу
понуде, у ски центар Копаоник, паритет CIP Копаоник, Република Србија.
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач је дужан да у табели попуни цене или да достави списак тражених резервних делова са ценама у слободној
форми.
Врста набавке:
Страна:

Каталог

Sunkid

Пролеће-Лето-Јесен
Зима

X
Редни
број

Каталошки број

1

023746

2

001486

3

001543

НАЗИВ

NAME

Цев алуминијумска за Rotondo Ø 50mm
L=3m 301-325-01-01300
Вођице алуминијумске за ивице тип G
(ширине 85 mm) 111-34001000_STANDARD за MS B-600/750
тип - G од SKD15 укључујући Robalon
вођице и гумене заштите завршних
капица
Вођице алуминијумске за ивице тип-G
(ширине 73 mm) 111-340-00900 за MS
B-600/750 Type-G SKD10- SKD14
укључујући Robalon вођице и гумене
заштите завршних капица

Aluminium Pipe for Rotondo Ø 50mm
L=3m 301-325-01300
Aluminum belt edge guides Type G
(Width 85mm) 111-34001000_STANDARD for MS B600/750 Type-G from SKD15
including Robalon Guide Liners and
Rubber protection ends caps
Aluminum belt edge guides Type-G
(Width 73mm) 111-340-00900 for MS
B-600/750 Type-G SKD10- SKD14
including Robalon Guide Liners and
Rubber protection ends caps
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Јединица
мере (unit)

kom

kom

kom

Цена (price)

001448

Спајалице за причвршћивање гумене
заштите завршних капица 111-34000904_ERP лева + десна стил
укључујући вијак DIN 7982 2.9 x 9.5 mm

Attachment clips for Rubber
protection ends caps 111-34000904_ERP left + right style including
screw DIN 7982 2.9 x 9.5 mm

par

5

001608

Држач кугласти комплетан за Rotondo
301-325-00100
· држач ужета
· уже са куглом са M12 прикључком
· кугла на крају M12

Ball Hanger Complete for Rotondo
301-325-00100
· rope holder
· ball cable with M12 nipple
· retaining ball M12

kom

6

001640

Лежајеви комплет UCP 214 BNL008

Bearing unit UCP 214 BNL008

kom

7

001612

Лежајеви комплет UCP 218 BNL001

Bearing Unit UCP 218 BNL001

kom

8

001472

9

005579

10

001668

11

001525

12

001447

13

006411

Алигатор наставак покретне траке
RS187 -24* - дуги
Поп нитна Ø4x8 DIN7337_4X8_A2 (for
Fixing Angle)
Четка сигурносног поклопца STL1111
MD L=1000 mm BNG003
Гумена облога погонске котураче
Ø9mm BNG045_SW коришћена за
Comfort Star са сертификатом Ref 728
022 _NOIR (црна), 5 m
Чауре за уже црне/меке 9 mm 220-31500300
Зупчаник ланчасти за Rotondo KER
3/4x7/16" Z13 (погон зупчаника на

Belt fаstener Alligator RS187 -24*
600 mm long
Blind rivets Ø4x8 DIN7337_4X8_A2
(for Fixing Angle)
Brush for safety lid cover STL1111
MD L=1000 mm BNG003
Bull Wheel Liners for wire rope
Ø9mm BNG045_SW used by Comfort
Star with certification Ref 728 022
_NOIR (black), 5 m
Cable Bushings black/soft 9mm 220315-00300
Chain Pinion for Rotondo KER
3/4x7/16" Z13 (Drive Sprocket on

4
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kom
kom
kom

kom

par
kom

14

006116

15

006120

16

001546

17

6186

18

008025

19

008641

20

008625

21

001466

22

001513

мотору) 301-145-00101

Motor) 301-145-00101

Чељусти за монтажу алуминијумске
цеви 301-300-00102
Плоча за монтажу алуминијумске цеви
301-300-00104
Обујмица [Прстен за фиксирање] d = 50,
D = 80 са M10 вијком 301-325-00200

Clamping jaw for aluminium pipe
301-300-00102
Clamping plate for aluminium pipe
301-300-00104
Collar [Fixing ring] d = 50, D = 80
with M10 screw 301-325-00200
Comfort platter handle - Grip 220320-00300
Complete Jumbo Return Drum return
unit B600 (WØ290x650mm) 111-24500700 complete with axle and
Bearings
Complete Jumbo Return Drum return
unit B750 (WØ290x810 mm) 111245-01400 complete with axle and
Bearings
Complete Standard Return Drum
return unit B750 (Ø200x780 mm) 111245-00500 complete with axle and
Bearings
Connecting wire 600 mm x Ф3 mm
for belt fastener RS 187
Connecting wire 740 mm x Ф 3mm
for belt fastener RS 187

Ручка тањира 220-320-00300
Бубањ повратни Jumbo комплетан за
повратну станицу B600
(WØ290x650mm) 111-245-00700 са
осовином и лежајевима
Бубањ повратни Jumbo комплетан за
повратну станицу B750 (WØ290x810
mm) 111-245-01400 са осовином и
лежајевима
Бубањ повратни стандардни, комплетан
B750 (Ø200x780 mm) 111-245-00500 са
осовином и лежајевима
Жица за спајање 600 mm x Ф3 mm
наставка покретне траке RS 187
Жица за спајање 740 mm x Ф3 mm
наставка покретне траке RS 187

Контактни елемент са држачима за
Contact with mounting 1NC
монтажу 1NC ZB4BZ102
ZB4BZ102
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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23

002369

kom
kom
kom
kom

kom

kom

kom

kom
kom
kom

24

002548

25

002386

26

003673

27

001623

28

010143

29

001446

30

003111

31

008820

32

011746

33

007415

Контактни елемент са држачима за
монтажу 1NO ZB4BZ10
Контролер програмабилни PLC 14 IN/10 Relais OUT 24VDC FX3G-24 MR-DS

Contact with mounting 1NO
ZB4BZ10
Control PLC 14 IN-/10 RelaisOUT
24VDC FX3G-24 MR-DS

Вијак самоурезујући Ø4,2x16
DIN7982_C_4_2X16_VERZ (вијци за
плексиглас)
Покривач ормара прекидача Rotondo
20-040-0400 за ормар прекидача
400x420x260mm
Навлака, округла, Ø900x620 mm за
Rotondo дводелна (одвојива) 301-14000100_ERP галванизована,пудерасто
плава, RAL501
Вијак имбус са сочивастом главом
M4x16 Tuflok 220-315-00102
Бубањ скретни Ø150 L=780 mm 111225-00100 комплетан са 6210-2RS и
осовином
Бубањ скретни WØ200 L=620 mm 10025-0300 комплетан са 6310-2RS и
осовином
Бубањ скретни WØ200 L=780 mm 111125-00300 комплетан са осовином
лежајевима
Лист метални скретни тип Flex ограде
за 750 mm Flex тип леви стил 111-32500701

Countersunk tapping screw Ø4,2x16
DIN7982_C_4_2X16_VERZ (screws
for Plexiglass)

kom

Cover switchbox Rotondo 20-0400400 for switchbox 400x420x260mm

kom

Cover, round, Ø900x620mm for
Rotondo 2-part (divisible) 301-14000100_ERP galvanized, powder
coated blue, RAL501
Cylindric head cap screw M4x16
Tuflok 220-315-00102
Deflection Drum Ø150 L=780 mm
111-225-00100 complete with 62102RS and Axle
Deflection Drum WØ200 L=620 mm
10-025-0300 complete with 6310-2RS
and Axle
Deflection Drum WØ200 L=780 mm
111-125-00300 complete with axle
and Bearings
Deflector sheet metal Type Flex
brackets for 750mm Flex type left
Style 111-325-00701
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kom
kom

kom

kom
kom

kom

kom

kom

34

007416

35

006412

36

011606

37

006823

38

010203

Лист метални скретни тип Flex ограде
за 750 mm Flex тип десни стил 111-32500701SP
Ланац погонски 127 6mm KE 3/4x7/16"
(67 елемената ланца и један везни
елемент) 301-145-00300
Бубањ погонски WØ300x810 11kW
[редуктор Nord SK9042] 111-14500700_SK9042 комплетан са осовином и
склопом за монтажу
Бубањ погонски WØ590x620 11kW
[редуктор Nord SK9052] 10-1466900_SK9052_SK9-SKD12 комплетан са
осовином + прикључни комплет
Бубањ погонски WØ590x780 15-22kW
[редуктор Nord SK9072] 111-14501200_SK9072 комплетан са осовином и
склопом за монтажу

39

006666

Рампа приступна тип-G 12" [снежни
флис - сиви] 111-340-00100_СИВА
пролаз за MS B600/750

40

022483

Рампа приступна тип-G 12" [снежни
флис - бели] 111-340-00100_БЕЛА
пролаз за MS B600/750

007157

Угаоник за фиксирање (нерђајући
челик) за клизну плочу Супер клизна
B750 111-360-00301

41

Deflector sheet metal Type Flex
brackets for 750mm Flex type right
Style 111-325-00701SP
Driving Chain 1276mm KE 3/4x7/16"
(67 chain elements and 1 link element)
301-145-00300
Driving Drum WØ300x810 11kW
[Gearbox Nord SK9042] 111-14500700_SK9042 complete with axle +
clamping set
Driving Drum WØ590x620 11kW
[Gearbox Nord SK9052] 10-1466900_SK9052_SK9-SKD12 complete
with axle + clamping set
Driving Drum WØ590x780 15-22kW
[Gearbox Nord SK9072] 111-14501200_SK9072 complete with axle +
clamping set
Fixed Walkway type-G 12"
[snowfleece gray] 111-34000100_GRAU Gangway for MS
B600/75
Fixed Walkway type-G 12"
[snowfleece white] 111-34000100_WEISS Gangway for MS
B600/750
Fixing Angle (stainless steel) for
Sliding Plate Super Slide B750 111360-00301
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kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

42

009441

43

002379

44

002385

45

002527

46

010057

47

003722

48

003357

49

006778

50

20-1-Е043

51

20-1-Е052

Држач ормара прекидача Rotondo
комплетан са две стопе 200-400-00200
Претварач фреквентни ACS355 11kW
3x400V ACS355-03E-23A1-4
Претварач фреквентни ACS355 18,5kW
3x400V ACS355-03E-38A0-3
Претварач фреквентни Omron-Yaskava
J1000 1,5kW 230V CIMRJCBA0010BAA

Fixing Unit for Switchbox Rotondo
complete with 2 feets 200-400-00200
Frequency converter ACS355 11kW
3x400V ACS355-03E-23A1-4
Frequency converter ACS355 18,5kW
3x400V ACS355-03E-38A0-4
Frequency converter Omron-Yaskava
J1000 1,5kW 230V CIMRJCBA0010BAA
Gearboxmotor Unit for Rotondo 0.9
Редукторско - моторни склоп за Rotondo
kW
· Gearbox Type
0.9 kW:
Compabloc CB 3333
· редуктор типа Compabloc CB 3333
· Electric motor 0,9kW IE2 /
· мотор 0,9kW IE2 / 230/400V
230/400V
Шестоугаони вијак M8x100
Hexagon head bolt M8x100
DIN931_M8X100_8_8
DIN931_M8X100_8_8
Плоча чистача леда за повратни бубањ
Ice scraper pan for return drum
WØ300 mm компл. са листом чистача
WØ300mm compl. with Ice Scrapper
леда 111-235-00400 за US Jumbo BSheet 111-235-00400 for US Jumbo
600/750
B-600/750
Плоча чистача леда за коплетан склоп
Ice scraper pan for Standard Return
стандардног повратног бубња са
Drum assembly complete with Ice
листовима чистача леда 111-235-00300
Scraper Sheets 111-235-00300 for
за повратну станицу, стандард BReturnstation Standard B-600/750
600/750
Ролна гумена - за увођење ужета
Inlet roller
Ролна гумена - улаз-излаз из окретне
Inlet roller
котураче

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда ЈН бр. 18/20

11/47

kom
kom
kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom
kom

52

20-1-E051

53

002508

54

011578

55

001529

56

001512

57

001629

58

006680

59

001624

60

003561

61

011271

62

17948

Ваљак улазни комплет
Тастер са кључем 0a-1r ZB4BG2
BNM030
Ваљак спирални Ø=110 L=763 mm 111120-00299
Ваљак успонски Ф 63,5 mm х 500 mm,
осовина са навојима M12
Ваљак успонски Ø63,5 x 465 mm
(SW15) BNL013 за MS B-600 тип-G/Flex
24 - инчни водећи ваљак - падaјући
стил
Ваљак успонски Ø63,5 x 600 mm
(SW15) BNL003 за MS B-750 тип-G/Flex
30 - инчни водећи ваљак - падaјући
стил
Ваљак успонски Ø63,5 x 750 mm
(SW15) BNL017, ваљак успонски за
излазну станицу B750
Поклопац светлосне баријере
комплетан серија LIS-A 111-130-13900
алуминијумска база са пластичним
поклопцем

Inlet roller unit
Key operated button 0a-1r ZB4BG2
BNM030
Kink Roller Ø=110 L=763 mm 111120-00300
Lifting Roller Ф 63,5 mm х 500 mm
with threaded axle M12

Light-Gate Cover complete Serie LISA 111-130-13900 Aluminum-base
with plastic Cover

kom

Навртка самокочива M8 DIN985_M8

Lock nut M8 DIN985_M8

kom

Вијак сигурносни за заваривање 301120-00300 7003x016B
Главно тело са адаптером за хватаљку
тањира 220-300-00200

Locking bolt welded 301-120-00300
7003x016B
Main body + platter / grip adapter 220300-00200

Lifting-roller Ø63,5 x 465mm (SW15)
BNL013 for MS B-600 type-G/Flex
24 inch guide rollers - drop in style
Lifting-Roller Ø63,5 x 600mm
(SW15) BNL003 for MS B-750 TypeG/Flex 30 inch guide rollers - drop in
style
Lifting-Roller Ø63,5x750mm (SW15)
BNL017 Liftingroller for Side Exit
B750

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom
kom

63

013518

Цев главна за Rotondo руке (жута) 301100-00101

Main tube for Rotondoarms (yellow)
301-100-00101

kom

64

003171

Моторно/редукторска јединица
Motovario [TS71B4/NMRV050] за све
кружне четке BNP005

Motor/Gear Box unit Motovario
[TS71B4/NMRV050] for all Rotary
Brushes BNP005

kom

65

001441

Прстенови хабајући d=21 d=27 6,8 mm
220-315-00101_ERP

Nilon Slides d=21 d=27 6,8 mm 220315-00101_ERP

par

66

006347

Tастер за принудно искључење Rotondo

Not-Halt Rotondo

kom

67

002365

68

006481

69

006482

70

006395

Бројач сати рада 24VAC TWB70.29
24V
Поклопац од полиетилена за леву
страну излазне рампе Serie SKD17 10361-4900SP_SKD17_ERP састоји се од
3x PE-поклопца 505 mm дужине1x PEпоклопца 1510 mm дужине
Поклопац од полиетилена за десну
страну излазне рампе Serie SKD17 10361-4900_SKD17_ERP састоји се од 3x
PE-поклопца 505 mm дужине1x PEпоклопца 1510 mm дужине
Плоча клизна од полиетилена,
суперлизна тип flex/G B750 111-36000302 716x2895 mm

71

24766

Operating hours counter 24VAC
TWB70.29 24V
PE Cover for Side Exit Radius [left
Side] Serie SKD17 10-3614900SP_SKD17_ERP consisting of 3x
PE-Cover 505 mm long 1x PE-Cover
1510 mm long
PE Cover for Side Exit Radius [right
Side] Serie SKD17 10-3614900_SKD17_ERP consisting of 3x
PE-Cover 505 mm long 1x PE-Cover
1510 mm long
PE Sliding Plate for Super Slide Type
flex/G B750 111-360-00302 716x2895
mm
PE-protective tube 220-30000400_ERP_2

PE- заштитна цев 220-300-00400_ERP_1

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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kom

kom
kom

72

001639

Пластични поклопац светлосне баријере Plastic Cover for Light Gate Series
LIS-A 450x150mm леви или десни,
LIS-A 450x150mm left or the right
верзија 111-130-01101
version 111-130-01101

kom

73

006660

Вођице пластичне за алуминијумске
профиле/приступне рампе Robalon Hпрофил 10x8,6x2930mm 111-340-00902

Plastic Guide Liners for aluminum
profiles/Walkway Robalon H-profile,
10x8,6x2930mm 111-340-00902

kom

74

1516

Тањир

Platter 2009 220-300-00403

kom

75

001476

Вучна направа сертификована 220-30000100_ERP без хватаљке за уже

Platter Handle certified 220-30000100_ERP without Cable Grips

kom

76

018899

77

001620

78

010392

79

3274

80

001625

Плексиглас надзорног ока серије LIS-A
(Ø74,5 mm) 111-130-13903_ERP
укључујући вијке 3,5 x 9,5
Плексиглас надзорног ока серије (појас)
430x160 mm [лева страна] 111-13001106
Плексиглас надзорног ока серије (појас)
430x160 mm [десна страна] 111-13001106SP
Прикључак (верзија без тањира) 220300-00404
Ваљак повратни од полиамида Ø80x730
mm 111-325-00500 ваљак повратни за
излазну станицу B750 укључујући
лежајеве и осовину

Plexiglas for Monitoring Eye Serie
LIS-A (Ø74,5 mm) 111-13013903_ERP including screws 3,5 x 9,5
Plexiglass for Monitoring Eye (Belt)
430x160mm [left Side] 111-13001106
Plexiglass for Monitoring Eye (Belt)
430x160mm [right Side] 111-13001106SP
Plug (version without platter) 220300-00404
Polyamide Return Roller Ø80x730
mm 111-325-00500 Returnroller for
Side Exit B750 incl. Bearings and
Axle

81

002525

Потенциометар 10K Ohm M22-R10

Potentiometer 10K Ohm M22-R10

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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kom

kom

kom
kom

kom

kom

82

002557

83

002704

84

002362

85

011396

86

003140

87

020220

88

003117

89

003133

Исправљач монофазни 230VAC/24VDC
1 PHASE 72W 1606-XLP72E
Индуктивни прекидач M18 са
прикључком M12 / 9984-2265 BNM063
Индуктивни прекидач M18 са каблом
дужине 5 m 9984-2201
Пластика сигурносног поклопца црвена WØ180/300/350 B-600/749 (Alu
85 mm) [лева страна] 111-130-00103SP
760x140x6 mm
Пластика сигурносног поклопца црвена WØ180/300/350 B-600/749 (Alu
85 mm) [десна страна] 111-130-00103
760x140x6 mm
Пластика сигурносног поклопца црвена WØ600 Jumbo B-600 [лева
страна 10-130-7602SP 1025x140x6 mm
[SK9-SKD12]
Пластика сигурносног поклопца црвена WØ600 Jumbo B-600 [десна
страна] 10-130-7602 1025x140x6 mm
[SK9-SKD12]
Пластика сигурносног поклопца црвена WØ600 Jumbo B-750 [десна
страна] 111-130-00302 970x140x6mm
[Аlu 56/73 mm]

Power supply 230VAC/24VDC 1
PHASE 72W 1606-XLP72E
Proximity switch M18 plugged with
M12 / 9984-2265 BNM063
Proximity switch M18 with 5 m cable
9984-2202
Red plastic for Safety lid
WØ180/300/350 B-600/749 (Alu
85mm) [left Side] 111-130-00103SP
760x140x6 mm
Red plastic for Safety lid
WØ180/300/350 B-600/749 (Alu
85mm) [right Side] 111-130-00103
760x140x6mm
Red plastic for safety lid WØ600
Jumbo B-600 [left Side 10-1307602SP 1025x140x6 mm [SK9SKD12]

kom
kom
kom

kom

kom

kom

Red plastic for safety lid WØ600
Jumbo B-600 [right Side] 10-130-7602
1025x140x6mm [SK9-SKD12]

kom

Red plastic for safety lid WØ600
Jumbo B-750 [right Side] 111-13000302 970x140x6mm [Аlu 56/73 mm]

kom

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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90

012014

91

001437

92

001490

93

20-1-Е050

94

6300

Пластика сигурносног поклопца црвена WØ600 Jumbo B-750 [лева
страна] 111-130-00302 970x140x6mm
[Аlu 56/73 mm]
Ваљак повратни плави Ø90 mm дужине
600 mm BNL015 потпорни ваљак
Ø90x600 плави ST-025-90x7 PB A10
AG10x25
Ваљак повратни плави Ø90mm дужине
750mm BNL016 потпорни ваљак
Ø90x750 плави ST-025-90x7 PB A10
AG10x25
Носач ролни
Хватаљка за уже нерђајућа- дуга 220315-00200

95

001517

Заштита ужета PE+Polyamid 220-34000100 комплет делова укључујући вијке
за монтирање вучне направе

96

003172

Четка кружна Ø130, i-Ø25 L=600 HP551
BNG028_ERP испоручује се са две
получауре AS B-600/H WØ300/350/600

97

003176

Четка кружна Ø130, i-Ø40 L=800
HP7017 BNG010_ERP са две получауре
AS B-600/750 WØ600 + B-749 WØ300

Red plastic for safety lid WØ600
Jumbo B-750 [right Side] 111-13000302 970x140x6mm [Аlu 56/73 mm]
Return roller blue Ø90mm 600mm
long BNL015 Supporting role
Ø90x600 blue ST-025-90x7 PB A10
AG10x25
Return Roller blue Ø90mm 750mm
long BNL016 Supporting role
Ø90x750 blue ST-025-90x7 PB A10
AG10x25
Roller bracket
Rope clamp 220-315-00200
Rope Protection PE+Polyamid 220340-00100 Complete Parts incl
mounting screws for Certified Platter
Handle
Rotary Brush Ø130, i-Ø25 L=600
HP551 BNG028_ERP Shipment 2
half-shells AS B-600/H
WØ300/350/600
Rotary Brush Ø130, i-Ø40 L=800
HP7017 BNG010_ERP Shipment 2
half-shells AS B-600/750 WØ600 +
B-749 WØ300

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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kom

kom

kom
kom
kom

kom

komplet

komplet

98

001496

99

001534

100

010892

101

010893

102

002580

103

002710

104

002534

105

002359

106

10-4-Е320

Гумени заштитни поклопци за
алуминијумске профиле од SKD15 111340-01002_ERP гуме 85mm лева + десна
стил укључујући вијак DIN7982 3,5x32
A4
Гумени заштитни поклопци за
алуминијумске профиле тип-G SKD1014 111-340-00903_ERP Rubber 75mm
леви + десни стил без спајалица за
причвршћивања + вијак
Сигурносна светлосна баријера пријемник SLE46C-40.K4/4P-M12
BNM081
Сигурносна светлосна баријера предајник SLS46C-40.K48-M12
BNM080
Контролер сигурносни (ABB) PLC Pluto
S20 11-02_new LIS
Контролер сигурносни (ABB) PLC Pluto
S46v2 P17-01_1
Релеј сигурносни са одложеним
дејством XV1P PNOZ XV1P 3 sec.

Rubber protection end caps for AluProfile since SKD15 111-34001002_ERP Rubber 85mm left + right
style including screw DIN7982 3,5x32
A4

par

Rubber protection end caps for AluProfile Type-G SKD10-14 111-34000903_ERP Rubber 75mm left + right
style without attaching clips + screw

par

Safety light gate SLE46C-40.K4/4PM12 receiver BNM081

kom

Safety light gate SLS46C-40.K48M12 transmitter BNM080

kom

Safety PLC Pluto S20 11-02_new LIS

kom

Safety PLC Pluto S46v2 P17-01_1

kom

Safety relay delayed XV1P PNOZ
XV1P 3sec.

kom

Релеј сигурносни Preventa XPSAF5130

Safety relay Preventa XPSAF5130

kom

Сензор сигурносни Adam

Safety switch Adam

kom

Сензор сигурносни Adam M12-DYNSafety switch Adam M12-DYN-Info +
Info + сензор сигурносни Eva са
Safety switch Eva unique code
јединственим кодом
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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107

022056

kom

108

10-4-Е321

109

010121

110

001568

111

011318

112

011320

113

011591

114

008339

Сензор сигурносни Eva
Клизни лежајни прстен за ротациону
цев 301-120-00102
Плоча клизна LE тип-G B750 супер
клизна 111-360-00300 комплетна са
полиетиленском плочом без водећег
ваљка
Плоча клизна од нерђајућег челика B600 за погонску станицу Jumbo WØ600
10-160-1802 L= 1688mm, површина
погонске станице = 580 mm зуа серију
SK8-SKD12
Плоча клизна од нерђајућег челика B750 за погонску станицу Jumbo WØ600
10-160-3702 L= 1446mm, површина
погонске станице = 720 mm за серију
SKD13-SKD16

Safety switch Eva
Sliding Bearing Ring for Rotation
Tube 301-120-00102
Sliding Pan LE Type-G B750 Super
Slide 111-360-00300 compl. with
polyethylene-plate delivery without
Guide-Roller
Sliding pan stainless steel B-600 for
Driving Station Jumbo WØ600 10160-1802 L= 1688mm, Running
Surface = 580mm for Serie SK8SKD12
Sliding pan stainless steel B-750 for
Driving Station Jumbo WØ600 10160-3702 L= 1688mm, Running
Surface = 720 mm for Serie SKD13SKD16
Sliding pan stainless steel B-750 for
Плоча клизна од нерђајућег челика BDriving Station WØ300 111-160750 за погонску станицу WØ300 11100201 L= 1240mm, Running Surface=
160-00201 L= 1240 mm, радна површина
690mm ab for Serie SKD17 (AS B= 690 mm за серију SKD17 (AS B-749)
749)
Плоча клизна од нерђајућег челика US- Sliding pan stainless steel US-B600
B600 10-260-1803 L= 1201mm, радна
10-260-1803 L= 1201mm, Running
површина = 580 mm за Jumbo B600
Surface = 580 mm for Jumbo B600
повратну станицу
Return station

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom

115

008620

116

001544

117

001585

118

003286

119

001487

120

005985

121

019775

Плоча клизна од нерђајућег челика USB750 B750/749 (30") Повратна станица
111-260-00201 L= 1201mm, радна
површина = 690 mm за Jumbo и Standard
повтране станице (Полазне станице од
SKD17)
Хватаљка за уже нерђајућа- дуга 220315-00100 комплет се састоји од:
1 kom - хватаљка за уже, са навојем,
1 kom - хватаљка за уже црвена, бeз
навоја,
2 kom чауре за уже
црне/меке 9 mm,
2 kom
прстенови хабајући PA d=21 d=27 6,8
mm,
2 kom имбус вијак
M4x16 8.8
Плоча клизна од нерђајућег челика за
тип-G600 (24 inch) средишњи пресек
111-360-00500 дебљине 2 mm

Sliding pan stainless steel US-B750
B750/749 (30") Return Station 111260-00201 L= 1201mm, Running
Surface = 690mm for Jumbo and
Standard Return Station (Loadstation
Series ab from SKD17)

Stainless Steel Sliding Pan for TypeG600 (24 inch) Midsection 111-36000500 Sheet thickness 2 mm

kom

Плоча клизна од нерђајућег челика за
тип-G750 (30 inch) средишњи пресек
111-360-00600 дебљине 2 mm
Обујмица од нерђајућег челика за за
монтажу вучне направе 001487 220-30000102
Вијак звездишта M10x20
BNE017_M10x25_S
Сајла челична са заштитном цеви и
тањиром за вучну направу 220-30000400_ERP_0

Stainless Steel Sliding Pan for TypeG750 (30 inch) Midsection 111-36000600 Sheet thickness 2 mm

kom

Stainless Steel Yoke (Platter Handle)
001487 220-300-00103

kom

Stainless Cable Grip - long complete
220-315-00100 consisting of:
1 pcs Stainless Cable Grip, with
thread,
1 pcs Stainless
Cable Grip red, without thread,
2 pcs Cable Bushings black/soft 9 mm,
2 pcs Nilon Slides d=21 d=27 6,8 mm,
2 pcs Hexagon Screws M4x16 8.8

Starknob screw M10x20
BNE017_M10x25_S
Steel Rope & Protecting Tube +
Platter for Platter Handle 220-30000400_ERP_1

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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kom

komplet

kom
kom

122

17958

123

017955

124

002387

125

003031

126

002398

127

4420

128

003206

129

Челично уже Ø8mm са чауром за
пресовање 220-320-00099
Заштита челичног ужета тањира 220320-00199
Тастер за принудно искључење FAKR/KC11/I BNM066
Tастер за принудно искључење са
задршком + контакти FAKR/V/KC01/IY + M22-KC01
Глава тастера за принудно искључење
са задршком 60 mm ZB4BX4 BNM023

Steel rope Ø8mm mit Pressrohr 220320-00100
Steel rope protection (hanging platter)
220-320-00200

kom
kom

Stop button FAK-R/KC11/I BNM066

kom

Stop button to-release + contacts
FAK-R/V/KC01/IY + M22-KC01

kom

Stop button to-release 60 mm
ZB4BX4 BNM023

kom

Навојни пин DIN913 M10x15

Threaded pin DIN913 M10x16

kom

Гума велика - за две особе

Tire bigger - set for two persons

kom

Гума мала

Tire smaller

kom

130

022643

Држач цеви [држач цеви за Rotondoarm]
301-325-01100

Tube holder [Tube hanger for
Rotondoarm] 301-325-01100

kom

131

009699

Каиш A102 / 13x2591Li

V Belt A102 / 13x2591Li

kom

132

020670

133

001531

Каиш SPA / KR13 x 2360 Li
BNS028_2360Li
Вијак шестоугаони RIP са прирубницом
M8x40 и навртком 20-3-E027 / 042

V Belt SPA / KR13 x 2360 Li
BNS028_2360Li
Verbus Ribb screw M8x40 with nut
20-3-E027 / 042

134

10-0-E092

Жица

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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135

10-1-E271

Пластика заштитна

kom

136

10-1-E298

Окце

kom

ЕВЕНТУАЛНИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ (транпорт, царина….)
* уписати само ако их има
УКУПНО
(ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА)

Датум:

М.П.
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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.

1.3.

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 .
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.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА –
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке бр. 18/20, понуђач доказује
достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове, која је саставни део конкурсне документације.
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/15, 68/15) ______________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БР. 18/20
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавамо све
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке оригиналних резервних делова
SunKid, наведене у конкурсној документацији, 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).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: 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 начи
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда ЈН бр. 18/20
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VI ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања су јединичне цене понуђених резервних делова и укупна цена.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са
овлашћеним представником понуђача који је доставио понуду. Преговарање ће се
вршити у два круга, док понуђач не да своју коначну цену.
Представник понуђача, пре почетка поступка преговарања, мора предати комисији
писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће
се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Наручилац задржава право, да иако овлашћени представник понуђача не буде присутан
у поступку преговарања, преговарање покуша да спроведе са понуђачем путем е-маила.
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.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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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.
Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке
обавезно мора бити на српском језику.
Конкурсна документација је сачињена на српском језику. Модел уговора је на српском и
енглеском 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 резервних делова SunKid
ЈН бр. 18/20- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до истека рока за подношење понуда 30.06.2020. године до 12
часова, по локалном времену. Отварање понуда и преговарање истог дана
30.06.2020. године са почетком у 12 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:
• Образац понуде (попуњен, оверен печатом и потписан)
• Доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова из члана 75.;
• Структура цене са спецификацијом резервних делова, може и у слободној форми
(попуњен, оверен печатом и потписан)
• Образац изјаве о независној понуди (попуњен, оверен печатом и потписан)
• Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2 Закона (попуњен, оверен
печатом и потписан)
• Модел уговора,попуњен, поптписан, оверен печатом.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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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 добара – оригинални резервни делови SunKid, ЈН бр.
18/20- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – оригинални резервни делови SunKid, ЈН бр.
18/20- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – оригинални резервни делови SunKid ЈН
бр. 18/20- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – оригинални резервни делови
SunKid ЈН бр. 18/20- 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.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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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.
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
Наручилац ће извршити плаћање након испоруке резервних делова, у законском року,
на основу документа који испоставља понуђач, у складу са уговором.
Авансно плаћање није дозвољено.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Дужину гарантног рока за резервне делове понуђач наводи у обрасцу понуде.
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке
Рок испоруке резервних делова понуђач наводи у обрасцу понуде.
Место испоруке је 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.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена се исказује у динарима. Наручилац дозвољава да понуђач цену искаже у еурима.
За прерачун у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке
Србије на дан када је започето отварање понуда.
У цену је урачуната цена резервних делова и испорука истих на паритету CIP
Копаоник.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења у овом поступку јавне набавке.
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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца или
путем електронске поште на мејл marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
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. 18/20”.
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.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда ЈН бр. 18/20
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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 су јединичне цене резервних делова.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са
овлашћеним представником понуђача који је доставио понуду. Преговарање ће се
вршити у два круга, док понуђач не да своју коначну цену.
Представник понуђача, пре почетка поступка преговарања, мора предати комисији
писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће
се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Наручилац задржава право, да иако овлашћени представник понуђача не буде присутан
у поступку преговарања, преговарање покуша да спроведе са понуђачем путем е-маила,
уколико процени да је то потребно.
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
„Најнижа понуђена цена“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда ЈН бр. 18/20
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ВИШЕ ПОНУДА СА
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

ЈЕДНАКИМ

БРОЈЕМ

ПОНДЕРА

ИЛИ

ИСТОМ

Није применљиво у предметном поступку јавне набавке.
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
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
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда ЈН бр. 18/20
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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 правa.
22. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – оригинални
резервни делови SunKid, ЈН број 18/20.
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
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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3) Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – оригинални
резервни делови SunKid, ЈН број 18/20.
Збир свих јединичних цена

Збир јединичних цена не представља вредност уговора, већ се користи само за
упоређивање и рангирање понуда.
Уговор се закључује на финансијску вредност од 900.000,00 динара без пдв-а.
Укупна цена без ПДВ-а
Рок и начин плаћања

Финансијска вредност уговора износи
900.000,00 динара без
пдв-а, према
јединичним ценама из понуде.
Наручилац ће извршити плаћање након
испоруке резервних делова, у законском року,
на основу документа који испоставља
понуђач, у складу са уговором.

Рок испоруке

_____ дана од дана позива Наручиоца.

Гарантни рок

_____месеци од дана испоруке.

Место и начин испоруке

CIP ски центар Копаоник

Рок важења понуде

_______дана (минимум 30) од дана отварања
понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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4) 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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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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5) 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.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Понуђач је дужан да уз понуду достави спецификацију тражених резервних делова са
појединачним ценама за сваки резервни део, са урачунатим свим трошковима јавне
набавке, на обрасцу структуре цене који је саставни део конкурсне документације (у
оквиру табеле са техничком спецификацијом делова) или у слободној форми.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], 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 оригинални резервни делови SunKid, бр. 18/20, 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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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
– оригинални резервни делови SunKid, бр. 18/20, 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.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА SUNKID
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", Нови Београд, Милутина Миланковића 9,
порески индетификациони број 104521515, које заступа директор Дејан Ћика (у даљем
тексту Наручилац),
и
Компаније _____________________________, са седиштем у ______________, адреса
__________________, порески индетификациони број _________________ које заступа
директор ________________________ (у даљем тексту Добављач),
Уговорне стране сагласно констатују да је:
- Наручилац спровео преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда за јавну набавку оригиналних резервних делова SunKid ,
редни број набавке 18/20, на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама и позитивног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-1104/20
од 05.03.2020. године;
- У преговарачком поступку јавне набавке бр. 18/20 Добављач поднео Понуду бр.
*** од ***.2020. године, заведена код Наручиоца под бројем *** од *** 2020.
године;
- Наручилац дана *** године донео одлуку бр. *** о додели уговора Добављачу
за јавну набавку оригиналних резервних делова SunKid.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја оригиналних резервних делова SunKid (у
даљем тексту: резервни делови), према јединичним ценама из понуде Добављача бр.
____________ од ___________2020. године, заведеној код Наручиоца под бројем *** од
***2020. године, која чини саставни део овог уговора и налази се у прилогу.
(Добављач наступа са подизвођачем_____________________ из _____________
ул. _________________ који ће делимично извршити предметну јавну набавку и то у
делу _____________________________).
Цене
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.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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Вредност овог уговора за резервне делове из члана 1 износи 900.000,00 динара
без пдв-а.
У изузетно хитним случајевима, Наручилац може да наручи и резервни део који
није обухваћен спецификацијом, по важећем ценовнику из ценовне листе Добављача.
Цене се могу мењати у току реализације уговора, једном на годишњем нивоу, у
складу са годишњим усклађивањем званичног ценовника Добављача, о чему је
Добављач дужан да писмено обавести Наручиоца и да достави нови ценовник.
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити након испоруке резервних
делова, у законском року, а на основу потписаног Записника о квантитативноквалитативном пријему и исправне фактуре за испоручене резервне делове.
Даном испоруке резервних делова сматраће се дан потписивања Записника о
квантитативно-квалитативном пријему из члана 6. овог уговора.
Рок испоруке и уговорна казна
Члан 4.
Добављач је дужан да испоруку резервних делова врши сукцесивно, према
динамици и количини коју одреди Наручилац, без обавезе да купи све резервне делове
који су наведени у техничкој спецификацији.
Место испоруке резервних делова је CIP Копаоник.
Уговорне стране су сагласне да Добављач резервне делове испоручи у року
од________ дана од дана пријема писменог позива Наручиоца.
Уколико Добављач не испуни своју обавезу, односно у уговореном року не
испоручи резервне делове, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу
износ од 2% укупне вредности испоруке.
Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, утврдити број дана у
прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и, на основу тога, обрачунати
висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене.
Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, 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.
У случају да је за Наручиоца настала штета због неиспоруке или несавесне или
неквалитетне испоруке или кашњења у испоруци, а која превазилази вредност
уговорне казне, Наручилац има право да захтева и накнаду штете.
Техничке карактеристике делова и гаранција
Члан 5.
Добављач је дужан да испоруку оригиналних резервних делова врши у складу
са важећим стандардима квалитета , у складу са одговарајућим техничким прописима и
нормативима.
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.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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Добављач обезбеђује гаранцију резервних делова_____ месеци.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету резервних делова из члана 1.
овог Уговора, Добављач мора исте отклонити или заменити делове најкасније у року
од 10 дана од дана пријема неисправног дела Добављача.
Квантитативно – квалитативни пријем
Члан 6.
Наручилац је обавезан да приликом сваке појединачне испоруке добара изврши
квалитативно-квантитативни пријем резервних делова .
Квантитативно-квалитативни пријем резервних делова из члана 1. овог Уговора
има се извршити прегледом од стране овлашћеног лица Наручиоца приликом
преузимања делова, а према отпремним документима Добављача.
По извршеном квантитативно-квалитативном пријему овлашћени представници
Наручиоца и Добављача сачиниће Записник који ће потписати и оверити.
Све трошкове накнадног слања грешком неиспоручених делова или замене
делова неодговарајућег квалитета сноси Добављач.
Рок за решавање рекламације је 10 дана од дана пријема неисправног дела
Добављача.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 7.
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.
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 8.
Као меродавно право уговара се право Републике Србије.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије и прописа којим се регулише материја из
овог Уговора а који су били на снази у Републици Србији на дан закључења овог
Уговора.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, у
супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду, Република Србија.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен на српском и енглеском језику.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
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У случаја неслагања између верзије Уговора на српском језику и верзије
сачињене на енглеском језику меродавна је верзија Уговора сачињена на српском
језику.
Језик комуникације уговорних страна као и пратеће коресподенције биће српски
или енглески језик.
Члан 11
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР

_____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Дејан Ћика

_______________________

НАПОМЕНА:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем (уз евентуалне корекције из предмета преговарања).
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.
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XIII CONTRACT MODEL OF PROCUREMENT
ORIGINAL SPARE PARTS
Concluded between:
Public Enterprise ''Ski Resorts of Serbia'', with head office in New Belgrade, Milutina
Milankovica 9, , tax identification number 104521515, represented by the Manager Mr. Dejan
Cika (hereinafter referred to as the Purchaser)
and
Company________________________ with head office in _____________, adress
__________________________________, TIN _________________________.
represented by ____________________ (hereinafter referred to as the Supplier),
The contracting parties agree on the following:
- That the Purchaser has conducted the negotiation procedure without publishing
invitation for tender, for public procurement of original spare parts SunKid, number
of procurement 18/20, according to the Article 36. Clause 1. Item 2. of the Law on
Public Procurement and positive opinion of Public Procurement Office, no. 404-021104/20 од 05.03.2020. године.;
- That the Supplier has submitted Bid no. ____________ dated ________2020. in
negotiation procedure without publishing invitation no. 18/20, registered with the
Purchaser under the number *** dated ***.;
- Тhat the Purchaser has made the decision on contract award to the Supplier no. of
decision ****dated on **** for public procurement of original spare parts SunKid.
Subject
Article 1
The subject of the Agreement herein is the purchase of original spare parts SunKid
(hereinafter: Spare Parts), in accordance with the unit prices quoted in the Supplier’s bid no.
*** dated *** 2020. registered with the Purchaser under number *** of ***2020.
comprising an integral part of the Agreement herein and is an Appendix to the Agreement
herein.
Prices

Article 2
Unit prices of the Spare Parts are quoted in the Supplier’s bid from Article 1 herein.
The Purchaser shall require delivery of the Spare Parts periodically and successively,
in accordance with their needs, without having to buy all the Spare Parts included in the
Supplier’s bid from Article 1 herein.
The value of the Agreement herein for Spare Parts stipulated in Article 1 is
amounting 900.000,00 RSD VAT excluded.
In cases of extreme urgency, the Purchaser can order the spare part that is not covered
by the specification, according to the current Supplier price list.
Prices can be changed during realization of the contract, once annually, in accordance
with annual alignment of Suppliers pricing list, and the Supplier is obliged to inform the
Purchaser in written about changed prices and to deliver to the Purchaser the new price list.
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Manner of payment
Article 3.
The Purchaser shall pay the contract price, afther delivery of spare parts from Article
1. of this Contract, in a legal deadline.
The day of delivery of spare parts shall be considered the date of signing of the
Minutes of the quantitative - qualitative receipt from Article 6. of this Contract.
Delivery term and contract penality
Article 4
The Supplier shall deliver the Spare Parts successively, at the frequency and amounts
specified by the Purchaser, without obligation to buy all spare parts that are listed in the
technical specification.
The place of delivery for the Spare Parts is CIP Kopaonik.
The Parties agree that the Supplier shall deliver the spare parts within ______ days
upon receiving a written order from the Purchaser.
If the Supplier does not deliver spare parts from the Article 1. of this Contract within
the term determined 4. of this Contract, he is obliged to pay to the Purchaser a contract
penalty amounting 2 % of the total price of delivery value, for each day of delay.
The Purchaser shall, in accordance with the provisions of this Contract, determine the
number of days in exceedance of the agreed period by the Supplier and, on that basis, shall
calculate the amount of penalty, which will reduce the amount of the payment of the agreed
price.
The Purchaser will provide the calculation of the penalties, i.e. the Liquidated
Damages, to the Supplier together with the document “Compensation Declaration” in two
copies. The Supplier is bound to return one stamped and signed copy of “Compensation
Declaration” to the Purchaser .Upon receipt of the signed and stamped copy, the Purchaser
will make a payment of the invoice in amount reduced for the accrued penalties.
In the event that damage was caused to the Purchaser by non-delivery or dishonest or
poor quality of delivery or delays in delivery, which exceeds the value of the liquidated
damages, the Purchaser has the right to demand the compensation of damages.
Technical specifications and warranty
Article 5
The Supplier shall deliver the Spare Parts in accordance with applicable quality
standards, an in accordance with the relevant technical regulations and standards.
The Spare Parts in Article 1 herein, must be brand new and unused, of current
production, without any damage or defect and must fully comply with the technical
characteristics specified in the technical documents issued by the original manufacturer.
The Supplier shall issue a warranty for the Spare Parts valid for ______ months.
In the event quality defects are detected in the Spare Parts from Article 1 herein, the
Supplier shall have such Parts removed or replaced within 10 days upon receiving a defective
part.
qualitative and quantitative inspection
Article 6
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On each individual supply of goods, the Purchaser shall perform qualitative and
quantitative inspection of the Spare Parts.
The quantitative and qualitative inspection of the Spare Parts from Article 1 herein
shall be performed by an authorized person of the Purchaser, on handover; all in accordance
with the Supplier’s shipping documents.
Upon the quantitative and qualitative inspection, the authorized persons of the
Purchaser and Supplier shall make a signed and verified Record.
All the costs incurred by subsequent delivery of the inadvertently undelivered parts or
by replacement of the parts of unsatisfactory quality are to be borne by the Supplier.
The deadline for resolving complaints is 10 days upon receiving a defective part.
Тtransitional and final provisions
Article 7
This Agreement shall have legal effect from the date it is signed by the authorized
persons of both Parties and shall be concluded for the period of use of financial resources
referred to in Article 2, paragraph 3 of this Agreement.
When the Purchaser use the funds allocated for Spare Parts under the Agreement
herein, the Agreement shall terminate, and the Purchaser shall inform the Supplier on such
termination in writing.
In the event that the portion of the Purchaser performed under this contract in the next
financial year, the Purchaser reserves the right to change the financial value of the contract in
case of changes in the financial plan of the Purchaser.
In the event of any breach of obligations by Party, such breach being failure to
perform, failure to perform in the manner agreed, or failure to perform within deadlines
agreed upon, the other Party is entitled to terminate the agreement because of breach in the
manner prescribed by the law governing contractual relations.
Article 8
The agreed applicable law is the law of Republic of Serbia.
All matters not stipulated in the Agreement, shall be governed by the provisions of the
Law of Republic of Serbia and regulations governing materials of the Agreement and which
were in force in Republic of Serbia on the day the Agreement was concluded.
Article 9
The contractual parties shall endeavor to resolve any disputes by mutual agreement;
otherwise, disputes will be resolved by the competent court in Belgrade, Republic of Serbia.
Article 10
The Agreement herein is drawn in Serbian and English languages.
In case of discrepancies between the two versions of the Agreement, the one in
Serbian and the one in English, the competent version of the agreement is that drawn in
Serbian.
The language of communication between the Parties and for the related
correspondence shall be English or Serbian.
Article 11
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The Agreement is made in four (4) identical copies, of which each Party withholds
two (2) copies.

FOR THE SUPPLIER
MANAGER

FOR THE PURCHASER
MANAGER
Dejan Cika

________________________

________________________

NOTE:
This model contract represents the contents of the contract to be signed with the selected
bidder (with possible changes that are subject to negotiations).
This model contract represents the contents of the contract to be signed with the selected
bidder. In case the bidder does not sign the last page of the model contract, the offer will be
rejected as unacceptable in terms of the provisions Art. 106 paragraph 1 item 5) of the Law
on Public Procurement.
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