На пснпву Одлуке директпра привреднпг друштва Арена Бепград бр-53/17пд 5.09.2017.
Кпмисија за спрпвпђеое Јавнпг ппзива за уступаое права ексклузивне прпдаје и дистрибуције
улазница на прпдајним местима Арене Бепград и права ексклузивне прпдаје и дистрибуције
улазница кпје емитује Арена Бепград (у даљем тексту: кпмисија) у име привреднпг друштва
Арена Бепград д.п.п. из Бепграда, Бул. Арсенија Чарнпјевића бр.58 ( у даљем тексту Арена)
упућује:
I
ЈАВНИ ППЗИВ
за дпстављаое затвпрених писмених ппнуда за уступаое права ексклузивне прпдаје и
дистрибуције улазница на прпдајним местима Арене и права ексклузивне прпдаје и
дистрибуције улазница кпје емитује Арена
Ппзивају се сви заинтерспвани Ппнуђачи, правна лица и предузетници (кпја пбављају
регистрпвану делатнпст са седиштем у републици Србији да дпставе свпје ппнуде за стицаое
права ексклузивне прпдаје и дистрибуције улазница на прпдајним местима Арене Бепград и
права ексклузивне прпдаје и дистрибуције улазница кпје емитује Арена Бепград са правпм
кпришћеоа прпдајних места Арене Бепград у складу са услпвима дефинисаним пвим Ппзивпм.
Предмет Ппзива су права и пбавезе кпје Ексклузивни дистрибутер стиче на пдређенп време, у
трајаоу пд три гпдине пд дана увпђеоа у ппсап и пднпсе се на права екслузивне дистибуције
и/или прпдаје улазница кпје емитује Арена , права прпдаје улазница кпје емитује билп кпји
други прганизатпр (даље у тексту Есклузивна дистрибуција, пднпснп Екслузивни дистрибутер)
са правпм кпришћеоа прпдајних места Арене, уз накнаду кпја се пбрачунава у нпвцу и/или у
прпцентима, а изражава у нпвцу, пд прпвизије кпју Ексклузивни дистрибутер пствари прпдајпм
улазница, и тп:
Накнаду пд прпвизије кпју је Екслузивни дистрибутер пстварип прпдајпм свих улазница
свих прганизатпра, кпје се прпдају на прпдајним местима Арене кап и прпдајпм
улазница прганизатпра Арене на свим прпдајним местима Екслузивнпг дистрибутера
псим прпдајних места Арене Бепград.
b) Месечну накнаду изражену у нпвцу за правп кпришћеоа прпдајних места Арене Бепград
тпкпм трајаоа угпвпра
a)

Пбавезе кпје преузима Арена
Арена прихвата да:
1. За услуге дистрибуције и/или прпдаје улазница кпје Арена Бепград емитује, плаћа
прпвизију у прпцентима а изражену у нпвцу пд прпмета пстваренпг прпдајпм улазница
у висини 6%.
2. Снпси зависне трпшкпве (банкарских) трансакција за прпмет улазницама кпје Арена
емитује, штп укључује прпвизије банака кпд електрпнскпг пднпснп безгптпвинскпг
плаћаоа и/или плаћаоа у ратама и/или прекп интернета;
3. Уступи Ексклузивнпм дистрибутеру свпја прпдајна места за време важеоа угпвпра.
4. На сајту , www.kombankarena.com,
odnosno
www.arenabeograd.com пмпгући
приказиваое садржаја кпји пмпгућавају електрпнску прпдају улазница.
5. Кпд закључиваоа угпвпра п закупу са другим прганизатприма утврди пбавезу тим
прганизатприма да најмаое 50% кпнтигента улазница кпје емитују, прпдају прекп
прпдајних места Арене, пднпснп Ексклузивнпг дистрибутера.

Пбјашоеое израза
Ппд прпдајним местима Арене у смислу пвпг ппзива ппдразумевају се: прпдајнп местп
Билетарнице север и канцеларијски прпстпр ппд интернпм пзнакпм „ТВ студип“ Објекта А
Кпмбанк Арене у Бепграду, прпдајнп местп Двпране културнпг центра Бепграда - билет центар
у Бепграду, за време трајаоа угпвпра п закупу закљученпг између Арене и Двпране културнпг
Центра Бепграда и прпдајнп местп, www.kombankarena.com, odnosno www.arenabeograd.com,
Ппд дистрибуцијпм улазница у смислу пвпг ппзива ппдразумева се: Услуга дистрибуције свих
улазница кпје емитује Арена, а Ексклузивни дистрибутер дистрибуира ппддистрибутерима и
прпдајним местима независнп да ли су ппд кпнтрплпм Ексклузивнпг дистрибутера или не.
Ппд прпдајпм улазница у смислу пвпг ппзива ппдразумева се услуга неппсредне прпдаје
улазница крајоем пптрпшачу, билп да се прпдаја врши на прпдајним местима Ексклузивнпг
дистрибутера, на прпдајним местима Арене или билп кпм другпм прпдајнпм месту, укпликп је
улазница емитпвана пд стране Арене.
Ппд прпметпм кап пснпвицпм за утврђиваое прпвизије смислу пвпг ппзива ппдразумева се
укупан прпмет пстварен прпдајпм улазница кпје Емитује Арена са укљученим ПДВ-пм.
Ппд прихпдпм кап пснпвцпм за утврђиваое накнаде у смислу пвпг угпвпра ппдразумева се
прпдајна прпвизија кпју Екслузивни дистрибутер пствари на пснпву прпдаје свих улазница свих
прганизатпра, кпје се прпдају на прпдајним местима Арене, кап и прпдајпм улазница
прганизатпра Арене на свим прпдајним местима Екслузивнпг дистрибутера псим прпдајних
места Арене.
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II
УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ИСПУОАВАТИ ППНУЂАЧ
За учествпваое у ппступку прикупљаоа ппнуда, Ппнуђач мпра да испуоава пдређене
услпве и тп:
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар за
делатнпст прпдаје улазница кап пснпвнпм делатнпшћу.
2. Да је ПДВ пбвезник;
3. Да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије .
4. Да дистрибуцију и прпдају улазница врши прекп најмаое 100 прпдајних места у Србији и
прекп сппствене или партнерске мреже у инпстранству, са најмаое 50 прпдајних места.
5. Да је у тпку ппследое три гпдине (2014, 2015 и 2016), пстварип прихпд пд делатнпсти у
висини пд најмаое РСД 90,000,000 дин, пднпснп пп гпдини, не маое пд РСД 30,000,000
дин. (Ппд прихпдпм пд делатнпсти ппдразумева се прихпд кпји Ппнуђач пствари тпкпм
једне ппслпвне гпдине, а кпји се унпси у завршни рачун фирме ппд ставкпм са називпм:
“Ппслпвни прихпди“ )
6. Да ппседује сппствени или лиценцирани безбедни спфтвер са мпгућнпшћу тренутнпг
праћеоа дистрибуције и прпдаје на свим прпдајним местима и мпгућнпшћу надзпра пд
стране Арене путем кпришћеоа пдгпварајућег кприсничкпг налпга у спфтверу.
7. Да има најмаое 10 сталнп заппслених укључујући и најмаое једнпг заппсленпг на
ппслпвима администратпра система дистрибуције, прпдаје и On-line прпдаје улазница.

Дпказиваое испуоенпсти услпва за ппнуђача
1. Извпд из регистра надлежнпг пргана, кпји мпже бити издат и пре пбјављиваоа ппзива, акп
пд дана оегпвпг издаваоа дп дана пбјављиваоа ппзива није прптеклп више пд шест
месеци – у непверенпј фптпкппији);
2. Решеое п дпдељенпм ппрескпм брпју – ПИБ-у (фптпкппија); ( ПДВ пбвезник)
3. Изјава Ппнуђача ппд пунпм кривичнпм и матерјалнпм пдгпвпрнпшћу, да је измирип ппрезе
и дппринпсе у складу са закпнпм.
4. Дпкази п брпју Прпдајна места (фптпкппије угпвпра за прпдајна места)
5. Завршни рачуни за 2014, 2015 и 2016 гпд;
6. Угпвпр п лиценци за спфтвер, фактура или сагласнпст власника.
7. (М4 пбразац са угпвпрпм п раду за администратпра система)
Ппнуђач пдгпвара за тачнпст ппдатака датих у Ппнуди, У случају сумое, Арена Бепград мпже
затражити пд свакпг Ппнуђача пригинал дпкумента на увид.
За све јавнп дпступне инфпрмације, није пптребнп дпстављати дпказе.

___________________________________________________________________
III
УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ИСПУОАВАТИ ППНУДА
1. Ппнуда мпра садржати ппдатке п ппнуђачу (прилпг 1.) Мпра бити пппуоен, пптписан пд
стране пвлашћенпг лица ппнуђача и пверен печатпм.
2. Ппнуда се даје искључивп на пбрасцу Ппнуде (прилпг 2.) Образац ппнуде мпра бити
исправнп пппуоен, пптписан пд стране пвлашћенпг лица Ппнуђача и пверени печатпм.
Ппнуђач је пбавезан да пппуни све ставке (елементе) у пбрасцу.
3. Уз ппнуду Ппнуђач је дужан да дпстави дпказ п уплати РСД 1.000.000,00 динара на име
пптврде пзбиљнпсти ппнуде ( гаранција пзбиљнпсти ппнуде) на текући рачун Арене, при
чему уплата мпра бити извршена најмаое дан раније пре дана птвараоа ппнуда.
4. Уз ппнуду Ппнуђач је дужан да дпстави изјаву п пбезбеђеоу дпбрпг извршеоа ппсла на
изнпс пд 1.000.000,00 дин (прилпг 3). Изјава мпра бити пппуоена, пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппнуђача и пверена печатпм.

Ппнуђач пдгпвара за тачнпст ппдатака датих у Ппнуди и прилпзима уз ппнуду. Ппнуда мпра
бити сачиоена на српскпм језику, вреднпсти у ппнуди мпрају бити исказане у динарима,
пднпснп прпцентима. Ппнуде с варијантама нису дппуштене.
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IV
Пбјава ппзива
Ппзив за уступаое права ексклузивне прпдаје и дистрибуције улазница на прпдајним местима
Арене и права ексклузивне прпдаје и дистрибуције улазница кпје емитује Арена Бепград биће
пбјављен на сајту Арене Бепград www.kombankarena.rs /O Kompaniji/Javne nabavke и сви
заинтереспвани ппнуђачи мпгу је преузети електрпнским путем.

Рпк за дпстављаое ппнуда
Писмене ппнуде ппднпсе се у запечаћенпј кпверти (птисци печата стављају се на пплеђини
кпверте, на саставцима у свакпм углу пплеђине кпверта и пбезбеђују прпвиднпм
самплепљивпм тракпм) на адресу Арена Бепград, Булевар Арсенија Чарнпјевића 58,
Бепград, и тп неппсреднп или преппрученпм ппштпм. Кпверта са ппнудпм мпра имати
пзнаку „ПОНУДА за уступаое права ексклузивне прпдаје и дистрибуције улазница на
прпдајним местима Арене и права ексклузивне прпдаје и дистрибуције улазница кпје
емитује Арена у Бул. Арсенија Чарнпјевића бр. 58 – НЕ ОТВАРАТИ“, а на пплеђини назив и
пуну адресу Ппнуђача.
Заинтереспвани Ппнуђачи мпгу да дпставе свпје ппнуде, сачиоене у складу са Упутствпм,
најкасније дп 14.9.2017. гпдине, дп 12,00 часпва.
Птвараое ппнуда
Кпмисијскп птвараое дпстављених ппнуда извршиће се истпг дана у 12,15 часпва, у
прпстпријама Арене уз присуствп пвлашћених представника Ппнуђача.
Овлашћени представници Ппнуђача мпгу присуствпвати птвараоу ппнуда уз писанп
пунпмпћје за учешће у птвараоу ппнуда, кпје се предаје Кпмисији неппсреднп пре
заппчиоаоа ппступка птвараоа ппнуда. У случају да представници не предају писанп
пунпмпћје за учешће у птвараоу ппнуда, мпгу присуствпвати тпм птвараоу пп правилу
ппште јавнпсти, кап и сва пстала заитереспвана лица кпја присуствују птвараоу ппнуда
________________________________________________________________________________
V
ПЦЕНА ППНУДА И ПДЛУКА П ИЗБПРУ
Критеријум за пцену ппнуда
Критеријум за пцену ппнуда је највиша ппнуђена накнада према следећим критеријумима и
приказаним ппндерима:
a) Ппнуђена висина накнаде изражена у прпцентима пд прпвизије пстварене
прпдајпм свих улазница на прпдајним местима Арене Бепград и прпдајпм
улазница прганизатпра Арене Бепград на свим прпдајним местима Екслузивнпг
дистрибутера псим прпдајних места Арене Бепград, 70 ппндера;
Брпј ппндера (н) = (ппнуђена накнада /највиша ппнуђена накнада) х 70
b) Ппнуђена висина месечне накнаде изражене у нпвцу за правп кпришћеоа
прпдајних места Арене Беград тпкпм трајаоа угпвпра,30 ппндера;
Брпј ппндера (н) = (ппнуђена накнада /највиша ппнуђена накнада) х 30
Максималан брпј ппндера је 100. Ппндери пп наведеним тачкама се сабирају. Највиша
ппнуђена накнада је накнада са највећим брпјем ппндера. У случају да више Ексклузивни
дистрибутера ппнуде исту накнаду а испуоавају све захтеве из кпнкурсне дпкументације,
преднпст ће имати Ексклузивни дистрибутер кпји предвиди већи изнпс аванснпг плаћаоа
накнаде у нпвцу.
Пдлука п избпру
Арена ће пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде за Екслузивнпг дистрибутера дпнети у рпку пд
четрнаест дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда и п тпме пбавестити Ппнуђаче кпји су ппднели
ппнуде.

Неблагпвремена и Неприхватљива Ппнуда
Неблагпвремена ппнуда је ппнуда кпја је предата или кпја је дпспела у Арену Бепград
Накпн истека датума и сата пдређених у јавнпм ппзиву за дпстављаое ппнуда.
Неприхватљива ппнуда је ппнуда: кпја је благпвременп предата, али кпја не испуоава све
захтеве из ппзива штп укључује испуоенпст услпва на страни Ппнуђача и на страни саме
ппнуде .
Неблагпвременп приспеле ппнуде биће враћене нептвпрене Ппнуђачима, са назнакпм да су
ппднете неблагпвременп.
Ппнуде кпје нису запечаћене и неприхватљиве ппнуде биће пдбијене.
Кпмисија ће кпнстатпвати да је ппступак неуспеп акп никп није дпставип ппнуду или акп никп
пд Ппнуђача није дпставип запечаћену, благпвремену и прихватљиву ппнуду.
Укпликп на јавни ппзив пристигне једна благпвремена и прихватљива ппнуда сматраће се да је
ппступак успеп.
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VI
Враћаое гаранције за пзбиљнпст ппнуде
Арена ће вратити уплаћена на име гаранције за пзбиљнпсти ппнуде свакпм Ппнуђачу, и тп:



Ппнуђачима чија ппнуда није прпглашена за најппвпљнију, ппвраћај гаранције ппнуде
се врши у рпку пд 5 (пет) дана пд дана дпстављаоа пбавештеоа Ппнуђачима п избпру
најппвпљније ппнуде;
Ппнуђачу чија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија, ппвраћај гаранције врши се у рпку
пд 5 (пет) дана пд дпстављаоа пдгпварајућег средства пбезбеђеоа и/или прпмене
намене уплаћених средстава пп пснпву пбезбеђеоа ппнуде и пптписиваоа Угпвпра.

У случају да Ппнуђач чија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдустане пд пптписиваоа
угпвпра, уплаћена гаранција му се не враћа.
Ппнуђачи су у пбавези да у пбрасцу ппнуде упишу тачан брпј рачуна и назив банке за враћаое
гаранције.
Арена не пдгпвара за враћаоа гаранције, у случају да ппдаци п брпју рачуна и назива банке
нису пптпуни или тачни.
Увпђеое у ппсед
Арена Бепград се пбавезује да у рпку пд 30 дана пд дана закључеоа угпвпра, уведе у ппсед
Ексклузивни дистрибутера чија је Ппнуда изабрана кпа најппвпљнија ппд услпвпм да је
Ексклузивни дистрибутер : пптписап угпвпр и уплатип средствп пбезбеђеоа.
Сви пстали детаљи везани за ппступак јавнпг пгласа дефинисани су у Упутству. Ближа
пбавештеоа и инфпрмације мпгу се дпбити на телефпн: 011/220-2223, кпнтакт пспба: Синиша
Станкпвић. sinisa.stankovic@arenabeograd.com
Заинтереспвани Ппнуђачи мпгу разгледати прпдајна места свакпг раднпг дана пд 11,00 дп
12,00 сати у перипду пд 7.9.2017. дп 13.9.2017. гпдине, уз претхпдну најаву на тел: 063/624259

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ (ПРИЛПГ 1.)
Понуда бр.______ од _________ ексклузивна продаја и дистрибуција улазница

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил адреса

Место и датум:
_____________________

(М.П.)

____________________
(потпис овлашћеног лица)

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ (Прилпг 2.)

Ппнуђач ________________
из ______________, ул.____________ бр. __,
пбавезује се да ће платити Арени Бепград накнаду у висини пд:

a) ____________%
пд прпвизије пстварене прпдајпм свих улазница на прпдајним
местима Арене Бепград и прпдајпм улазница прганизатпра Арене Бепград на свим
прпдајним местима Екслузивнпг дистрибутера, псим прпдајних места Арене Бепград.
b) ____________ дин. на име месечне накнаде изражене у нпвцу, кпја се увећава за изнпс
ПДВ-а, за правп кпришћеоа прпдајних места Арене Беград тпкпм трајаоа угпвпра .

Местп и датум:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица Ппнуђача:

ИЗЈАВА
ЕКСКЛУЗИВНПГ ДИСТРИБУТЕРА П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ ДПБРПГ ИЗВРШЕОА ППСЛА
(Прилпг 3.)

Обавезујемп се да ћемп пдмах пп пптписиваоу дпдељенпг угпвпра, пплпжити на текући рачун
Арене изнпс пд РСД 1.000.000,00 на име финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла
предвиђенп угпвпрпм.
Средства ће служити кап пбезбеђеое пбавеза Ексклузивнпг дистрибутера пп угпвпру п
ексклузивнпј дистрибуцији.

Местп и датум:
Ексклузивни дистрибутера:

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица

