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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“, ВРШАЦ
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 369/2017, деловодни број Одлуке 369/22017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 369/2017
деловодни број Решења 369/3-2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара–Намирнице за припремање
хране-исхране деце, по партијама

ЈН бр. 369/2017
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3.
4-13

IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

15-21
22

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

22-48

VII

Модел уговора

49-56

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

57-66

II
III

14.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.369/2017 су добра–Намирнице за припремање
хране-исхране деце, по партијама
Назив и ознака из општег речника набавке:
15000000-Храна, пиће, дуван и сродни производи

2. Партије
Предмет јавне набавке обликован је у 5 (пет) партија и то:
Партија бр. 1- Месо и месне прерађевине
Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000-Производи животињског порекла, месо и месни производи;
Партија бр. 2- Млеко и млечни производи
Назив и ознака из општег речника набавке:
15500000- Млечни производи;
Партија бр. 3- Хлеб и производи од брашна
Назив и ознака из општег речника набавке:
15810000- Хлебни производи, свежа пецива и колачи;
Партија бр. 4-Намирнице широке потрошње
Назив и ознака из општег речника набавке:
1580000-Разни прехрамбени производи
15400000- Животињска или биљна уља и масти;
Партија бр. 5-Воће и поврће
Назив и ознака из општег речника набавке:
15300000- Воће, поврће и сродни производи
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија бр. 1-Месо и месне прерађевине

Red.
br.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

ARTIKAL

Jedinica
mere

Planirana
količina

kg

950

kg

750

kg

3200

kg

150

-

kg

80

Sastojci: otkošteno pileće meso 50%, voda, biljna
mast, belančevine, soja, kuhinjska so, emulgujuća
so E450, začini, dekstroza, zgušnjičivač E07,
E412, E415, antioksidans E300, pojačivač arome
E621, konzervans E250. Ukupni proteini 10%.

kg

300

Uslovi-karakteristike

Prva klasa, maksimalno 5% masti, očišćeno od
vezivnog masnog tkiva, većih krvnih sudova i
limfnih čvorova.
Da je mišićno tkivo svetlo crvene do crvene boje.
Da je meso sveže i da nije iz hladnjače.
Junetina sa koskom Da nema neprijatan niti strani miris.
Starost: do godinu dana.
Uz svaku isporuku obavezno dostaviti:
-izjavu (potvrdu) da je isporuka po otpremnici
bezbedna za upotrebu i deklaraciju.
Meso mora imati žig veterinarske inspekcije.
Starost: 2-2,5 meseca;
Pakovanje: svako pile posebna kesa za zamrzivač;
Pileće meso (celo Deklaracija na svakom piletu posebno;
pile)
Uz svaku isporuku dostaviti
izjavu da je isporuka po otpremnici
bezbedna za upotrebu.
Prva klasa, maksimalno 5% masti, očišćeno od
vezivnog masnog tkiva, većih krvnih sudova i
limfnih čvorova.
Da je mišićno tkivo ružičaste do svetlo crvene boje;
Da nema neprijatan niti strani miris.
Svinjski but bez
Starost: do 5-5,5 meseci
koske
U svežem stanju;
Uz svaku isporuku obavezno dostaviti:
-izjavu (potvrdu) da je isporuka po otpremnici
bezbedna za upotrebu i deklaraciju.
Meso mora imati žig veterinarske inspekcije.
Kobasica
/tipa
Kranjska/ili
ekvivalent
Butkica dimljena

Parizer pileći
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Sastojci: svinjska rebra sa pripadajućim mišićima i
masnim tkivom, kožom i kostima, kuhinjska so,
šećer, konzervans.
Deklaracija proizvođača o roku upotrebe;

kg

50

7.

Suva rebra

8.

Salama tost narezak

-

kg

400

9.

Salama
šunka

-

kg

600

10. Salama šunkarica

-

kg

600

Pileće belo meso sa
koskom
Slanina
barena12.
dimljena

-

kg

1000

kg

600

kg

400

kg

400

stišnjena

11.

13. Viršla svinjska

14. Viršla pileća

Prva klasa
Prva klasa, mehanički separisano svinjsko meso
minimum 50%, sadržaj ukupnih proteina najmanje
10%, komandna težina viršle 40g, vakum
pakovanje, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu
usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i
proizvoda od mesa („Sl.gl.RS“ br 31/2012 I 432013-dr.pravilnik)
Prva klasa, mehanički separisano pileće meso
minimum 55%, sadržaj ukupnih proteina najmanje
10%, komandna težina viršle 40g, vakum
pakovanje, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu
usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i
proizvoda od mesa („Sl.gl.RS“ br 31/2012 I 432013-dr.pravilnik)

1. Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о
врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача
да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за
употребу).
3. Декларација са ИД ознаком.
4. Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције.
5. При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у
одговарајућем возилу са расхладним уређајем.
6. Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност
испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

/M.P./

POTPIS OVLAŠĆENOG
LICA PONUDJAČA
______________________
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Партија бр. 2- Млеко и млечни производи

Red.br.

Jedinica
mere

ARTIKAL

kg

Planirana količina

1.

Jogurt 2,8% mm 1/1

8600

2.

Mleko 2,8% mm 1/1, pasterizovano, u
litara
tetrapak ambalazi

9200

3.

Trapist 45% masnoće 1/1 kg

kg

600

4.

Pavlaka 20% mm 1/1 kg

kg

120

5.

Krem sir 45 % mm 100gr/1

kg

700

1. Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о
врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача
да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за
употребу).
3. Декларација са ИД ознаком.
4. При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у
одговарајућем возилу.
5. Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност
испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

/M.P./

POTPIS OVLAŠĆENOG
LICA PONUDJAČA
______________________
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Партија бр. 3- Хлеб и производи од брашна

Red.br.

ARTIKAL

1.

Hleb polubeli

2.

Burek sa sirom

3.

Pecivo-kifla (prazna)

4.

5.
6.
7.

Pecivo-perece

Uslovi-karakteristike

T-850, 500 g
Sastav: 70% brašna tip 850 i
30% brašna tip 500 belo
Da je proizvod u propisnom
pakovanju.
Posle pečenja da se jasno na
preseku razlikuju tanke kore,
nadev pravilno raspoređen,
blago slan, minimum 20% sira,
tepsija do 1kg.
50g
50g
U skladu sa Pravilnikom o
kvalitetu
žita,
mlinskih
i
pekarskih proizvoda, testenina i
brzo smrznutog testa („Sl. list
SRJ“ br. 52/95, „Sl.list SCG“br.
56/2003-dr.pravilnik i 4/2004dr.pravilnik i „Sl.glasnik RS“br.
43/2013-dr.pravilnik)
sirom 100g, sadržaj vode u pecivu do
45%
sa 100g, sadržaj vode u pecivu do
45%

Pecivo-pašteta sa
(kroasan)
Pecivo-pogačice
čvarcima
Krofne
(marmelada,pekmez,krem)

120g

Jedinica
mere

Planirana
količina

kom

27000

kg

300

kom.

14000

kom.

13000

kom.

14000

kom.

14000

kom.

6000

1. Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о
врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача
да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за
употребу).
3. Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна
декларација.
4. При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у
одговарајућем возилу.
5. Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност
испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

/M.P./

POTPIS OVLAŠĆENOG
LICA PONUDJAČA
______________________
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Партија бр. 4-Намирнице широке потрошње

Red.br.

ARTIKAL

Uslovi-karakteristike

Jedinica
mere

Planirana
količina

kg

600

kg

600

1.

Brašno tip 400

-

2.

Pšenični griz tipa Lučar ili
odgovarajuće

-

3.

Kukuruzni griz

-

kg

70

4.

Riba-smrznuti fileti (somovina)

-

kg

950

kom

2600

kom

2000

kg

100

kut.

350

kut.

300

kut.

300

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Sastojci: masno i vezivno
tkivo, supa, svinjsko meso,
jetra
min.
10%,
zacin,
Pašteta svinjska jetrena 150 belancevinasti proizvodi od
gr\1
(tipa
CARNEX
ili soje, kuhinjska so, secer,
ekvivalent
emulgujuće soli E-450, E-451,
E-452, antioksidans E-300,
konzervans E-250. Sadržaj
ukupnih proteina minimum 9%
Pašteta pileća 150 gr\1 tipa
Patelina ili ekvivalent
Čaj mešani u rinfuzu 500gr/1
Čaj u filter vrećicama 1/20
nana
Čaj u filter vrećicama 1/20
brusnica
Čaj u filter vrećicama 1/20
narodni čaj

Probrani čaj od lista nane
100%
-

Marmelada od šljive 3 kg/1
(TAKOVO ili ekvivalent)

-

kom

30

-

kom

50

kom

100

kom

20

-

kg

550

Prirodno vrcani livadski med,
da
nije
obojen,
bez

kg

10

Marmelada od breskve 3 kg /1
(TAKOVO ili ekvivalent )

-

Mešano voće, šećer glukozni
Marmelada od mešanog voća
sirup, sredstvo za želiranje,
3 kg /1 (TAKOVO
ili
pektin i limunska kiselina, suva
ekvivalent)
materija 67%
Marmelada od šipka 3 kg /1
(TAKOVO ili ekvivalent )

15.

Krem od čokolade sa
lešnikom 1 kg /1(TAKOVO
ili ekvivalent)

16.

Med livadski
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17.

18.

konzervansa, bez dodataka
šećera (saharoze)
Sastojci: pšenična krupica,
voda, sveža jaja, jaja u prahu.
Fida
sa
jajima
400gr/1
Vlažnost max 13,5%, stepen
UNIVEREXPORT ili ekvivalent
kiselosti max 3,5%, stepen
raskuvavanja do 12% na s.m.

Makaroni sa jajima 400gr/1
UNIVEREXPORT
ili
ekvivalent

kg

450

-

kg

1700

Pakovanje
u
namenskoj
kartonskoj ambalaži po 30
komada, 60-65 grama, ljuska
treba da je normalnog oblika,
čista i neoštećena, žumance
prilikom prosvetljavanja jajeta
treba da se vidi kao senka
nejasnih obrisa i da je pri
naglom
okretanju
jajeta
nepokretno
ili
neznatno
pokretno. Belance treba da je
bistro i kompaktno, ne sme da
bude stranih materija, ne sme
da ima zametak ni stranih
mirisa. Deklaracija o klasi,
datumu pakovanja i roku
trajanja.

kom

12000

kutija

2500

kg

60

kg

15

pakov.

100

kg

15

kg

220

kom.

300

kom.

300

kg

40

19.

Jaja A klase

20.

Riba u konzervi – tunjevina 70%), sojino ulje, voda i so.
komadići od 170 gr

21.

Kakao prah 500gr/1

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Komadići tunjevine (minimum

-

Sastojci: šećer, kakao maslac,
emulgatori (sojin lecitin, E476),
aroma. Sadrži najmanje 47%
Čokolada za kuvanje Pionir ili
ukupne suve materije kakaoekvivalent 250gr/1
delova. Sadrži soju, može
sadržati
tragove
mleka,
jezgrastog voća, kikirikija, žita.
Oblatne
Paprika slatka 100gr/1 Aleva ili
ekvivalent
Začin za jelo 1/1 kg C ili
ekvivalent
Prašak za pecivo, pakovanje
od 5 gr C ili ekvivalent
Vanil šećer, pakovanje od 5 gr
C ili ekvivalent
Puding od vanile 1/1 kg

-
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29.

Pudnig od jagode 1/1 kg

-

kg

40

30.

Puding od čokolade 1/1 kg

-

kg

40

31.

Šećer-kristal 1/1 kg

-

kg

3200

32.

Šećer u prahu 1/1 kg

-

kg

20

33.

Margarin za namaz, pakovanje
od 250 gr

-

kom.

1700

34.

Margarin za kolače 250 gr

-

kom.

140

35.

Pirinač 1/1 kg

kg

900

36.

Ulje suncokretovo 1/1

lit

2000

37.

Sirće jabukovo 1/1 litar

Prve klase, glazirani, oljušteni,
dugo zrno.
Jestivo
rafinisano
suncokretovo ulje 100%, sveto
žute boje, prijatnog mirisa,
svojstveno
blagog
ukusa,
prirodno visok sadržaj vitamina
E,
prisustvo
višestruko
nezasićenih masnih kiselina.
Proizvod potiče od genetski
nemodifikovane sirovine i ne
sadrži alergene.
Minimum 4% voćne kiseline.

lit

35

38.

Alkoholno sirće 1/1 litar

-

lit.

15

39.

Jodirana So 1/1 kg

-

kg

250

-

kom.

200

-

kom.

300

-

kom.

60

40.
41.
42.

Boranija konzervisana, pakov.
5 kg /1
Grašak konzervisan, pakov. 5
kg /1
Cvekla konzervisana, pakov. 5
kg /1

43.

Kisela paprika, pakov. 5 kg /1

-

kom.

100

44.

Paradajz pire, pakov. 5 kg /1

-

kom.

50

45.

Sočivo 5/1
ekvivalent

-

kg

400

46.

Kiseli krastavac, pakov. 5 kg /1

-

kom.

20

47.

Djuveč, pakov, kg 5/1

-

kom.

75

48.

Keks čokoladni – napolitanke
800gr/1

-

kg

200

-

kg

1000

-

kg

400

-

kg

3

kg

Lučar

ili

49.

Keks mešani 1/1 kg
50.

Keks mlečni (tipa PLAZMA
ekvivalent) 800gr/1

51.

Mak 1/1 kg
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52.

-

kg

12

-

kom.

3200

-

kom.

15

-

kom

15

Orasi
53.
54.
55.

Topljeni sir -pakovanje 180 gr
Biser ili ekvivalent
Konzervirani
kompot
od
breskve 5/1 kg
Konzervirani kompot od višnje
5/1 kg

56.

Suvo grožđe 100 gr/1

-

kg

5

57.

Mešano
10kg/1

-

kom

100

povrće,

zamrznuto

1. Сви производи морају да буду произведени у складу са Законом о
безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/09).
2. Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о
врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.
3. Периоднично достављање Извештаја о здравственој исправности
производа.

4. Сваки производ мора имати јасно назначен датум производње и рок
употребе или употребљиво до, и мора бити упаковано у оригинал паковање.
5. Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна
декларација.
6. При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у
одговарајућем возилу.
7. Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност
испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

/M.P./

POTPIS OVLAŠĆENOG
LICA PONUDJAČA
______________________
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Партија бр. 5-Воће и поврће

Stavka

ARTIKAL

Jedinica
mere

Planirana količina

1.

Jabuka (prva klasa, u gajbicama)

kg

2000

2.

Pomorandža (prva klasa, u gajbicama)

kg

1300

Mandarina (prva klasa, u gajbicama)

kg

800

Limun (prva klasa, u gajbicama)

kg

120

5.

Banana (prva klasa, u kartonskim
kutijama)

kg

2500

6.

Crni luk (prva klasa, u džakovima)

kg

1000

Beli luk (prva klasa, u vrećicama)

kg

63

Prokelj (prva klasa)

kg

50

Karfiol (prva klasa)

kg

200

10.

Kelj (prva klasa)

kg

600

11.

Kupus (prva klasa)

kg

2500

12.

Krompir (prva klasa, u džakovima)

kg

8000

13.

Šargarepa (prva klasa)

kg

500

14.

Zelen (prva klasa)

kg

500

15.

Spanać (sveži listovi, prva klasa)

kg

600

16.

Breskva (prva klasa, u gajbicama)

kg

1200

17.

Groždje (prva klasa, u gajbicama)

kg

1000

18.

Jagoda (prva klasa, u gajbicama)

kg

300

19.

Lubenica (prva klasa, u rinfuz)

kg

500

20.

Dinja (prva klasa)

21.

Keleraba (prva klasa)

kg

50

22.

Paprika – sveža (prva klasa)

kg

300

23.

Paradajz –
gajbicama)

kg

800

24.

Krastavac – svež (prva klasa)

kg

150

25.

Tikvice (prva klasa)

kg

200

26.

Pasulj (prva klasa)

kg

830

27.

Brokoli (prva klasa)

kg

30

3.
4.

7.
8.
9.

svež

200

(prva

klasa,

u
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28.

Celer (prva klasa)

kg

200

29.

Bundeva (prva klasa)

kg

100

30.

Kajsija (prva klasa, u gajbicama)

kg

50

1. Сви артикли приликом испоруке морају бити роба прве класе, свежи, не

смеју бити увели, пожутели ни превише суви.
2. Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти

робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.
3. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да
је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за
употребу).
4. Периоднично достављање Извештаја о здравственој исправности производа.
5. Сваки производ мора имати јасно назначен датум производње и рок употребе
или употребљиво до, и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.
6. Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
7. При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у
одговарајућем возилу.
8. Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених
намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

/M.P./

POTPIS OVLAŠĆENOG
LICA PONUDJAČA
______________________
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на
начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр

1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
да није осуђиван за кривична дела
ове конкурсне документације), којом
против привреде, кривична дела
понуђач под пуном материјалном и
против животне средине, кривично
кривичном одговорношћу потврђује
дело примања или давања мита,
да испуњава услове за учешће у
кривично дело преваре (чл. 75.
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном
документацијом
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) ЗЈН);
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
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обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)- Потврда о
извршеном упису у Централни
регистар објеката за субјекте
који се баве производњом и
прометом хране и хране за
животиње (члан 15. Закона о
безбедности хране „Сл.гласник
РС“,бр. 41/09) издатом од
стране
Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде;

За објекте у којима се обавља
делатност производње и промета
производа животињског порекла
потребно је доставити посебну
дозволу тј. Решење надлежног
органа-Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, Управе за ветерину,
којим се потврђује да објекат за
хлађење,
замрзавање
и
складиштење
производа
животињског порекла испуњава
прописане ветеринарско санитарне
услове за ту врсту објеката и
Потврду о извршеном упису у
Централни регистар објеката за
субјекте који се баве производњом
и прометом хране и хране за
животиње (члан 15. Закона о
безбедности хране „Сл.гласник
РС“,бр. 41/09) издата од стране
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде, у виду
неоверене копије.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да у последњих 6 месеци који
претходе месецу у коме је објављен
позив за подношење понуде, није
био ниједан дан у блокади

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Правно лице:
Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре (Образац БОНЈН) који садржи податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив или
Потврду о броју дана неликвидности
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коју издаје Народна банка Србије,
Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и
налога-Крагујевац,
а
која
ће
обухватати захтевани период.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-Да понуђач поседује Сертификат
(HACCP)
Сертификат НАССР треба да буде
достављен на српском језику, односно
уколико је Сертификат НАССР издат на
страном језику, наведени доказ је
потребно доставити у преводу на
српски језик, овереном од стране
судског тумача за предметни страни
језик.
Сертификат је обавезан за све
партије.

- Да понуђач достави Извештај о
лабораторијској анализи за сваки
производ
- Да понуђач достави Декларације
производа
- Да понуђач поседује и достави
Решење о дозвољеном увозу за
увоз робе

Предузетник
ПДВ
обвезник,
предузетник који води књиге по
систему
простог/двојног
књиговодства, доставља:
Потврду пословне банке код које
има отворен пословни текући рачун
да није био у блокади за захтевани
период или Потврду о броју дана
неликвидности коју издаје Народна
банка Србије, Принудна наплата,
Одељење за пријем, контролу и унос
основа и налога-Крагујевац, а која ће
обухватати захтевани период
-Сертификат (HACCP), као доказ о
успостављеном систему за осигурање
безбедности хране (осим на нивоу
примарне производње), у сваком
објекту под својом контролом, у складу
са принципима добре произвођачке и
хигијенске праксе, као и анализе
опасности и критичних контролних
тачака (HACCP). Уколико понуђач није
и произвођач, сертификат (HACCP)
потребно
је
доставити
и
за
произвођача понуђеног производа члан
47. Закона о безбедности хране,
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/09). Наведени
доказ потребно је доставити и за
подизвођача, уколико се исти ангажује
за ту врсту посла или Верификацију
Министарства
пољопривреде
и
заштите животне средине-Управа за
ветерину-Ветеринарска инспекција да
субјекат
са
одговарајућим
ветеринарским
контролним
бројем
поседује имплементиран систем за
безбедност хране и послује у складу са
њим у оквиру свог HACCP система
-Извештај о лабораторијској анализи
за сваки производ издат од стране
акредитованих лабораторија које
обављају испитивања у области
безбедности хране, ангажоване у
складу са Законом о безбедности
хране, којим се потврђује да је
извршена анализа на безбедност,
квалитет и штетне материје. Наведени
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доказ потребно је доставити и за
подизвођача, уколико се исти ангажује
за ту врсту посла.
-Декларација производа (за сваки
производ) са подацима у складу са
одредбама члана 30. Правилника о
декларисању и означавању упакованих
намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/2004,
12/2004 и 48/2004 и „Сл. Гласник РС“
бр. 85/2013-др, правилник) и/или
Правилника
о
декларисању,
означавању и рекламирању хране
(„Сл.гласник
РС“,бр.
19/2017).
Наведени доказ потребно је доставити
и за подизвођача, уколико се исти
ангажује за ту врсту посла.
-Решење о дозвољеном увозу за
увоз
робе
издато
од
стране
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде, уколико
је роба увозног порекла. Наведени
доказ потребно је доставити и за
подизвођача, уколико се исти ангажује
за ту врсту посла.

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да понућач располаже са једним
одговарајућим транспортним
возилом за превоз добара која су
предмет јавне набавке, односно
партије за коју понуђач подноси
понуду

Копије
важећих
саобраћајних
дозвола-очитана саобраћајна дозвола
односно ако саобраћајна дозвола није
издата на име понуђача као власника
возила,
поред
копије
важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ
о правном основу коришћења возила,
(уговор о купопродаји или уговор о
закупу или уговор о лизингу или уговор
о коришћењу возила и сл). Уколико је
возило узето у закуп од лица које није
власник, потребно је доставити и
сагласност власника за давање возила
на располагање трећем лицу (нпр.
Сагласност лизинг куће уколико је
возило узето у закуп од лица које је
корисник лизинга), а за партије 1 и 2
Уверење-атест за возило хладњачу.
-Одштампане слике регистрационих
налепница
из
којих
се
види
регистарски број возила и датум
истека важења регистрације,
-Доказ да су наменска возила за
транспорт добара која су предмет
ове јавне набавке у складу са
важећим
стандардима
(HACCP)Изјава понуђача у којој је наведен
регистарски број возила и број
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шасије возила,
материјалном
одговорношћу

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач располаже неопходним
кадровским
капацитетом
пре
објављивања позива за подношење
понуда, односно да има најмање 3 (три)
запослена лица од којих је једно:
1. дипломирани инжењер или инжењер
прехрамбене технологије (прехрамбени
инжењер) или дипломирани инжењер
или инжењер пољопривреде-одсек
прехрамбене
технологије
или
дипломирани ветеринар или ветеринар
специјалиста за хигијену и технологију
животних намирница (за партије 1 и 2)
док ће се за партије 3,4 и 5 сматрати да
је испуњен наведени услов уколико
понуђач достави Уговор о контроли
квалитета намирница који мора бити
закључен
са
акредитованом
лабораторијом
за
испитивање
квалитета и безбедности хране.
2. Возач транспортног (доставног
возила)
3.
Технички
радник
(производни
радници, магационери и сл.)

дата
и

под пуном
кривичном

Фотокопије
основа
радног
ангажовања- уговор о раду,
-Фотокопије обрасца пријаве код
Фонда пензијског или здравственог
осигурања, а за запослене ван
радног односа доставити фотокопије
уговора о делу или уговора о
обављању
привремених
и
повремених послова
-Фотокопије важеће возачке дозволе
за лице које је ангажовано као возач
транспортног возила.
Затим, Попуњен, потписан и оверен
образац изјаве о кључном техничком
особљу и другим експертима као и
лицима одговорним за контролу
квалитета
датој
у
конкурсној
документацији
на
одговрајућем
обрасцу, и

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3. и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН
Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у
обавези да достави доказе о испуњености ових услова, на начин
одређен конкурсном документацијом, у супротном понуда ће бити
одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем
следећег: за објекте у којима се обавља делатност производње и промета
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производа животињског порекла потребно је доставити посебну дозволу тј.
Решење надлежног органа-Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, Управе за ветерину, којим се потврђује да објекат за хлађење,
замрзавање и складиштење производа животињског порекла испуњава
прописане ветеринарско санитарне услове за ту врсту објеката и Потврду о
извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте који се баве
производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о
безбедности хране „Сл.гласник РС“,бр. 41/09) издата од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у виду неоверене.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.

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.
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
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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 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, 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.
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.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора исти су за све партије.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва приспела на
адресу наручиоца.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
7) Образац изјаве о кључном техничком особљу (Образац 7)
8) Изјава понуђача о техничком капацитету (Образац 8)
9) Изјава понуђача о средству обезбеђења за добро извршење посла
(Образац 9)

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара–
Намирница за припремање хране-исхране деце, ЈН број 369/2017
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:
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Намирнице за припремање хране-исхране
деце, за партију број _____________ (навести партије за које понуђач
подноси понуду)

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Период непроменљивости цена добара

Место и начин испоруке
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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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно тј. морају копирати и
доставити овај образац у потребном броју примерака.
У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде: испорука,
царина и сл.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА бр. 1
--МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ-

Red.
br.

ARTIKAL

1.

Junetina sa koskom

2.

Pileće
pile)

meso

(celo

Uslovi-karakteristike

Prva klasa, maksimalno 5% masti, očišćeno od
vezivnog masnog tkiva, većih krvnih sudova i limfnih
čvorova.
Da je mišićno tkivo svetlo crvene do crvene boje.
Da je meso sveže i da nije iz hladnjače.
Da nema neprijatan niti strani miris.
Starost: do godinu dana.
Uz svaku isporuku obavezno dostaviti:
-izjavu (potvrdu) da je isporuka po otpremnici
bezbedna za upotrebu i deklaraciju.
Meso mora imati žig veterinarske inspekcije.
Starost: 2-2,5 meseca;
Pakovanje: svako pile posebna kesa za zamrzivač;
Deklaracija na svakom piletu posebno;
Uz svaku isporuku dostaviti
izjavu da je isporuka po otpremnici
bezbedna za upotrebu.

Jedinica
mere

Planirana
količina

kg

950

kg

700

Jedinična
cena bez
PDV-a
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but

bez

Prva klasa, maksimalno 5% masti, očišćeno od
vezivnog masnog tkiva, većih krvnih sudova i limfnih
čvorova.
Da je mišićno tkivo ružičaste do svetlo crvene boje;
Da nema neprijatan niti strani miris.
Starost: do 5-5,5 meseci
U svežem stanju;
Uz svaku isporuku obavezno dostaviti:
-izjavu (potvrdu) da je isporuka po otpremnici
bezbedna za upotrebu i deklaraciju.
Meso mora imati žig veterinarske inspekcije.

kg

3200

3.

Svinjski
koske

4.

Kobasica
/tipa
Kranjska/ili ekvivalent

-

kg

150

5.

Butkica dimljena

-

kg

80

kg

300

kg

50

Sastojci: otkošteno pileće meso 50%, voda, biljna
mast, belančevine, soja, kuhinjska so, emulgujuća
so E450, začini, dekstroza, zgušnjičivač E07, E412,
E415, antioksidans E300, pojačivač arome E621,
konzervans E250. Ukupni proteini 10%.
Sastojci: svinjska rebra sa pripadajućim mišićima i
masnim tkivom, kožom i kostima, kuhinjska so,
šećer, konzervans.
Deklaracija proizvođača o roku upotrebe;

6.

Parizer pileći

7.

Suva rebra

8.

Salama tost narezak

-

kg

400

9.

Salama
šunka

-

kg

600

10. Salama šunkarica

-

kg

600

Pileće belo meso sa
koskom
Slanina
barena12.
dimljena

-

kg

1000

kg

600

11.

stišnjena

Prva klasa
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13. Viršla svinjska

14. Viršla pileća

Prva klasa, mehanički separisano svinjsko meso
minimum 50%, sadržaj ukupnih proteina najmanje
10%, komandna težina viršle 40g, vakum
pakovanje, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu
usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i
proizvoda od mesa („Sl.gl.RS“ br 31/2012 I 432013-dr.pravilnik)
Prva klasa, mehanički separisano pileće meso
minimum 55%, sadržaj ukupnih proteina najmanje
10%, komandna težina viršle 40g, vakum
pakovanje, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu
usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i
proizvoda od mesa („Sl.gl.RS“ br 31/2012 I 432013-dr.pravilnik)

kg

400

kg

400

Ukupno:

Datum:

M.P.

__________

Potpis ponuđača:
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• У колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони
6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке без ПДВ-а.
• У колону 9. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у
колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА БР. 2
-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ-

Red.br.

ARTIKAL

Jedinica
mere
kg

Planirana količina

1.

Jogurt 2,8% mm 1/1

2.

Mleko 2,8% mm 1/1, pasterizovano, u
litara
tetrapak ambalazi

9200

3.

Trapist 45% masnoće 1/1 kg

kg

600

4.

Pavlaka 20% mm 1/1 kg

kg

120

5.

Krem sir 45 % mm 100gr/1

kg

700

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

8600

Ukupno:

Datum:
_________

M.P.

Potpis ponuđača:
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• У колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони
6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке без ПДВ-а.
• У колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у
колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке са ПДВ-ом
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ПАРТИЈА БР. 3
-ХЛЕБ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА-

Red.br.

ARTIKAL

1.

Hleb polubeli

2.

Burek sa sirom

3.

Pecivo-kifla (prazna)

4.

5.
6.

Uslovi-karakteristike

T-850, 500 g
Sastav: 70% brašna tip 850 i
30% brašna tip 500 belo
Da je proizvod u propisnom
pakovanju.
Posle pečenja da se jasno na
preseku razlikuju tanke kore,
nadev pravilno raspoređen,
blago slan, minimum 20% sira,
tepsija do 1kg.
50g

50g
U skladu sa Pravilnikom o
kvalitetu žita, mlinskih i
pekarskih proizvoda, testenina
Pecivo-perece
i brzo smrznutog testa („Sl. list
SRJ“
br.
52/95,
„Sl.list
SCG“br. 56/2003-dr.pravilnik i
4/2004-dr.pravilnik i „Sl.glasnik
RS“br. 43/2013-dr.pravilnik)
Pecivo-pašteta sa sirom 100g, sadržaj vode u pecivu
(kroasan)
do 45%
Pecivo-pogačice
sa 100g, sadržaj vode u pecivu
čvarcima
do 45%

Jedinica
mere

Planirana
količina

kom

27000

kg

300

kom.

14000

kom.

13000

kom.

14000

kom.

14000

Jedinična
cena bez
PDV-a
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7.

Krofne
(marmelada, 120g
pekmez, krem)

kom.

6000

Ukupno:

Datum:

M.P.

__________

Potpis ponuđača:
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• У колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена
без ПДВ-а (наведена у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке
без ПДВ-а.
• У колону 9. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена
са ПДВ-ом (наведена у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке
са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА БР. 4
--НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ-

Red.br.

ARTIKAL

Uslovi-karakteristike

Jedinica
mere

Planirana
količina

kg

600

kg

600

kg

70

kg

950

kom

2600

kom

2000

kg

100

kut.

350

1.

Brašno tip 400

-

2.

Pšenični griz tipa Lučar ili
odgovarajuće

-

3.

Kukuruzni griz

-

4.

Riba-smrznuti
(somovina)

5.

6.
7.
8.

fileti

-

Sastojci: masno i vezivno
tkivo, supa, svinjsko meso,
jetra min. 10%, zacin,
belancevinasti proizvodi od
Pašteta svinjska jetrena 150
soje, kuhinjska so, secer,
gr\1 (tipa CARNEX ili
emulgujuće soli E-450, Eekvivalent
451, E-452, antioksidans E300, konzervans E-250.
Sadržaj ukupnih proteina
minimum 9%
Pašteta pileća 150 gr\1 tipa
Patelina ili ekvivalent
Čaj mešani u rinfuzu 500gr/1
Čaj u filter vrećicama 1/20
nana

Probrani čaj od lista nane
100%

Jedinična Jedinična
cena bez cena sa
PDV-a
PDV-om
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9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Čaj u filter vrećicama 1/20
brusnica
Čaj u filter vrećicama 1/20
narodni čaj
Marmelada od šljive 3 kg/1
(TAKOVO ili ekvivalent)
Marmelada od breskve 3 kg
/1 (TAKOVO ili ekvivalent )

-

kut.

300

kut.

300

-

kom

30

-

kom

50

kom

100

kom

20

kg

550

kg

10

kg

450

-

Mešano
voće,
šećer
Marmelada od mešanog
glukozni sirup, sredstvo za
voća 3 kg /1 (TAKOVO ili
želiranje, pektin i limunska
ekvivalent)
kiselina, suva materija 67%
Marmelada od šipka 3 kg /1
(TAKOVO ili ekvivalent )
Krem od čokolade sa
lešnikom 1 kg /1(TAKOVO
ili ekvivalent)

16.

Med livadski

17.

Fida sa jajima
UNIVEREXPORT
ekvivalent

-

Prirodno vrcani livadski
med, da nije obojen, bez
konzervansa, bez dodataka
šećera (saharoze)
Sastojci: pšenična krupica,
voda, sveža jaja, jaja u
400gr/1
prahu. Vlažnost max 13,5%,
ili
stepen kiselosti max 3,5%,
stepen raskuvavanja do
12% na s.m.
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18.

19.

20.
21.

Makaroni sa jajima 400gr/1
UNIVEREXPORT
ili
ekvivalent

Jaja A klase

-

kg

1700

Pakovanje u namenskoj
kartonskoj ambalaži po 30
komada,
60-65 grama,
ljuska
treba
da
je
normalnog oblika, čista i
neoštećena,
žumance
prilikom
prosvetljavanja
jajeta treba da se vidi kao
senka nejasnih obrisa i da
je pri naglom okretanju
jajeta
nepokretno
ili
neznatno pokretno. Belance
treba da je bistro i
kompaktno, ne sme da
bude stranih materija, ne
sme da ima zametak ni
stranih mirisa. Deklaracija o
klasi, datumu pakovanja i
roku trajanja.

kom

12000

kutija

2500

kg

60

Komadići
tunjevine
(minimum 70%), sojino ulje,
Riba u konzervi – tunjevina
voda i so.
komadići od 170 gr
Kakao prah 500gr/1
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22.

23.
24.
25.
26.
27.

Sastojci:
šećer,
kakao
maslac, emulgatori (sojin
lecitin,
E476),
aroma.
Sadrži
najmanje
47%
Čokolada za kuvanje Pionir
ukupne
suve
materije
ili ekvivalent 250gr/1
kakao-delova. Sadrži soju,
može
sadržati
tragove
mleka, jezgrastog voća,
kikirikija, žita.
Oblatne
Paprika slatka 100gr/1 Aleva
ili ekvivalent
Začin za jelo 1/1 kg C ili
ekvivalent
Prašak za pecivo, pakovanje
od 5 gr C ili ekvivalent
Vanil šećer, pakovanje od 5
gr C ili ekvivalent

-

kg

15

pakov.

100

kg

15

kg

220

kom.

300

kom.

300

28.

Puding od vanile 1/1 kg

-

kg

40

29.

Pudnig od jagode 1/1 kg

-

kg

40

30.

Puding od čokolade 1/1 kg

-

kg

40

31.

Šećer-kristal 1/1 kg

-

kg

3200

32.

Šećer u prahu 1/1 kg

-

kg

20

33.

Margarin
za
namaz,
pakovanje od 250 gr

-

kom.

1700

34.

Margarin za kolače 250 gr

-

kom.

140

35.

Pirinač 1/1 kg

Prve
klase,
glazirani,
oljušteni, dugo zrno.

kg

900
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36.

Ulje suncokretovo 1/1

37.

Sirće jabukovo 1/1 litar

38.

Alkoholno sirće 1/1 litar

39.

Jodirana So 1/1 kg

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Boranija
konzervisana,
pakov. 5 kg /1
Grašak konzervisan, pakov.
5 kg /1
Cvekla konzervisana, pakov.
5 kg /1
Kisela paprika, pakov. 5 kg
/1
Paradajz pire, pakov. 5 kg /1
Sočivo 5/1 kg Lučar ili
ekvivalent
Kiseli krastavac, pakov. 5 kg
/1
Djuveč, pakov, kg 5/1

Jestivo
rafinisano
suncokretovo ulje 100%,
sveto žute boje, prijatnog
mirisa, svojstveno blagog
ukusa,
prirodno
visok
sadržaj
vitamina
E,
prisustvo
višestruko
nezasićenih
masnih
kiselina. Proizvod potiče od
genetski
nemodifikovane
sirovine
i
ne
sadrži
alergene.
Minimum 4% voćne
kiseline.

lit

2000

lit

35

-

lit.

15

-

kg

250

-

kom.

200

-

kom.

300

-

kom.

60

-

kom.

100

-

kom.

50

-

kg

400

-

kom.

20

-

kom.

75
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48.

Keks čokoladni – napolitanke
800gr/1

49.

-

kg

200

-

kg

1000

-

kg

400

-

kg

3

-

kg

12

-

kom.

3200

-

kom.

15

-

kom

15

Keks mešani 1/1 kg
50.

Keks mlečni (tipa
ekvivalent) 800gr/1

PLAZMA

51.
Mak 1/1 kg
52.
53.
54.
55.

Orasi
Topljeni sir -pakovanje 180 gr
Biser ili ekvivalent
Konzervirani
kompot
od
breskve 5/1 kg
Konzervirani kompot od višnje
5/1 kg

56.

Suvo grožđe 100 gr/1

-

kg

5

57.

Mešano
10kg/1

-

kom

100

povrće,

zamrznuto

Ukupno:

Datum:
_________

M.P.

Potpis ponuđača:
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
•
У колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
•
У колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
•
У колону 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 6.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке без ПДВ-а.
•
У колону 9. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 7.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА БР. 5
--ВОЋЕ И ПОВРЋЕ-

Stavka

ARTIKAL

Jedinica
mere

Planirana količina

1.

Jabuka (prva klasa, u gajbicama)

kg

2000

2.

Pomorandža (prva klasa, u gajbicama)

kg

1300

3.

Mandarina (prva klasa, u gajbicama)

kg

800

4.

Limun (prva klasa, u gajbicama)

kg

120

5.

Banana (prva klasa, u kartonskim
kutijama)

kg

2500

6.

Crni luk (prva klasa, u džakovima)

kg

1000

7.

Beli luk (prva klasa, u vrećicama)

kg

63

8.

Prokelj (prva klasa)

kg

50

9.

Karfiol (prva klasa)

kg

200

10.

Kelj (prva klasa)

kg

600

11.

Kupus (prva klasa)

kg

2500

12.

Krompir (prva klasa, u džakovima)

kg

8000

13.

Šargarepa (prva klasa)

kg

500

14.

Zelen (prva klasa)

kg

500

15.

Spanać (sveži listovi, prva klasa)

kg

600

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 369/2017

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

40/67

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234
16.

Breskva (prva klasa, u gajbicama)

kg

1200

17.

Groždje (prva klasa, u gajbicama)

kg

1000

18.

Jagoda (prva klasa, u gajbicama)

kg

300

19.

Lubenica (prva klasa, u rinfuz)

kg

500

20.

Dinja (prva klasa)

21.

Keleraba (prva klasa)

kg

50

22.

Paprika – sveža (prva klasa)

kg

300

23.

Paradajz – svež (prva klasa, u gajbicama)

kg

800

24.

Krastavac – svež (prva klasa)

kg

150

25.

Tikvice (prva klasa)

kg

200

26.

Pasulj (prva klasa)

kg

830

27.

Brokoli (prva klasa)

kg

30

28.

Celer (prva klasa)

kg

200

29.

Bundeva (prva klasa)

kg

100

30.

Kajsija (prva klasa, u gajbicama)

kg

50

200

Ukupno:

Datum:
________

M.P.

Potpis ponuđača:
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• У колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
• У колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена
без ПДВ-а (наведена у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке
без ПДВ-а.
• У колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цена
са ПДВ-ом (наведена у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену набавке
са ПДВ-ом.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара-Намирнице за припремање хране-исхране
деце, бр. 369/2017, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара-Намирница за припремање хранеисхране деце, број 369/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара-Намирница за
припремање хране-исхране деце, број 369/2017, испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач 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)
ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да
располажем неопходним техничким и кадровским капацитетом, тј. особљем,
лицем за контролу квалитета и другим експертима потребним за реализацију
јавне набавке чији је предмет набавка добара бр.369/2017–Намирнице за
припремање
хране-исхране
деце,
у
Партији
бр.
_______________________________________ (навести број и назив Партије) за коју
подносим понуду.

ДАТУМ:_______________

М.П.

Потпис понуђача: ______________

НАПОМЕНА: Уколико Понуђач подноси понуду за две или више Партија, овај
образац копирати, попунити и доставити у одговарајућем броју примерака,
за сваку Партију посебно. Поред ове изјаве, понуђач је дужан да достави и
остале доказе којима доказује испуњеност услова за кадровски капацитете,
а који су захтевани овом конкурсном документацијом.
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(ОБРАЗАЦ 8)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________,
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажем
возилима:
1.регистарски број__________________, број шасије ___________________,
2. регистарски број,_________________, број шасије____________________

и да су наменска возила за превоз добара која су предмет јавне набавке бр.
369/2017, за Партију за коју подносим понуду, у складу са важећим
стандардима (HACCP).

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.
______________________________

НАПОМЕНА: Поред ове изјаве понуђачи су дужни да доставе и остале доказе
у погледу возила који су захтевани конкурсном документацијом, а односе се
на одштампане слике регистрационих налепница из којих се види
регистарски број возила и датум истека важења регистрације.
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(ОБРАЗАЦ 9)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Понуђач: ___________________________________________________________,
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу,
уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке
бр.369/2017- Набавка намирница за припремање хране-исхране деце у
Предшколској
установи
„Чаролија“
Вршац,
Партија
бр.
________________________________
(навести број и назив Партије за коју се подноси понуда), даном потписивања
Уговора, доставити соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење
посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив
на износ од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, којом гарантујем уредно
извршење својих уговорених обавеза са копијом картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу
– писму, доказом о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије, са
роком важности 30 дана дуже од дана истека рока на који се уговор закључује.

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.

_____________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
ЈН бр. ..........
ПАРТИЈА бр. _____
Закључен између:
Наручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац/Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Предмет уговора
Чл.1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог Уговора куповина
намирница за припремање хране-исхране деце у Предшколској установи
„Чаролија“ Вршац, Партија бр. __________________________________________________________
(навести број Партије и опис предмета/назив партије).
Врста, количина и цена добара из става 1. овог члана, утврђене су према
усвојеној понуди Продавца бр. ____________ од _____ 2017. године, која
заједно са спецификацијом добара, чини саставни део овог Уговора.
Период реализације Уговора је: годину дана од дана закључења Уговора
односно до испуњења уговорних обавеза. Као дан закључења Уговора сматра
се дан када су га обе Уговорне стране потписале.
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Предмет уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачем ____________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности добара,
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_________________________________________ из ______________________,
_________________________________________ из ______________________.
Цена
Чл. 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди Продавца
бр. _____________ од__________2017.године.
Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор
Предшколске установе без ПДВ-а износи _______________ динара
(словима:_________________________________________________________),а
укупна цена са ПДВ-ом износи _______________динара, (словима:
___________________________________________________________________)
У укупну цену су урачунати сви зависни трошкови понуде као што су: царина,
трошкови превоза и испоруке у магацински простор Предшколске установе.
С обзиром да се овај Уговор закључује на период од годину дана, све
обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише
до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Чл. 3.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара, дате у понуди
добара за дату Партију, на које се односи члан 2. овог Уговора, фиксне у року
од 90 дана од почетка реализације Уговора, тј. од дана закључења Уговора.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговрне стране.
Протеком рока из става 1. овог члана, јединичне цене добара за дату
Партију, су базне и могу се мењати само уколико на тржишту дође до промене
цена.
Уколико на тржишту дође до промене раста индекса потрошачких цена за
уговорену робу, према подацима Републичког завода за статистику, за 10% и
више од уговoрене цене, Продавац има право да поднесе Купцу, у писменој
форми, захтев за повећање цене.
У случају из става 3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати
искључиво уз писмену сагласност Купца на захтев за промену цена, на основу
аргументованих доказа о потреби промене цена, с тим што ће се промењене
цене примењивати од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се
регулисати промена цена. Сваки наредни раст индекса потрошачких цена
рачуна се према подацима објављених од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, објављених на Порталу
Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и на основу
званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених
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лица. Новоутврђене цене се примењују на испоруке од дана потписивања
Анекса уговора.
Уколико на тржишту дође до пада индекса потрошачких цена за уговорену
робу, према подацима са Портала Система тржишних информација
пољопривреде Србије, за 10% и више од уговорене цене, Купац има право да
поднесе Продавцу, у писменој форми, захтев за смањење цене.
У случају из става 5. овог члана, јединичне цене добара се могу смањити
искључиво уз писмену сагласност Продавца на захтев за промену цена, с тим
што ће се промењене цене примењивати од дана закључења Анекса овог
Уговора којим ће се регулисати промена цена.
Сваки наредни пад потрошачких цена рачуна се према подацима са Портала
Система тржишних информација пољопривреде Србије, од важеће уговорене
цене у Анексу Уговора.
У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става
3. односно става 5. овог члана, уговор се може раскинути у року од 45 дана од
дана пријема писменог изјашњења друге уговорне стране о неприхватању
промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду настави
са испоруком робе по уговореним јединичним ценама.
Квалитет
Чл. 4.
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано
нормама садржаним у:
-Закону о безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/09),
-Закону о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/14 и 6/16-др.закон)
- Правилнику о количинама пестицида, метала, метаалоида и других отровних
супстанција, хемитаерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу
налазити у намирницама (Сл. лист СРЈ, бр. 5/92-испр, и 32/2002, и „Сл. гласинк
РС“, бр. 25/2010-др. Правилник и 28/2011-др.правилник).
-Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за
заштиту биља у храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл.гласник РС“, бр.
29/2014, 37/2014-испр. 39/2014, 72/2014, 80/2015, 84/2015, 35/2016, 81/2016 и
21/2017).
- Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл.лист
СЦГ“, бр. 4/2004, 12/2004 и 48/2004 и „Сл. Гласник РС“ бр. 85/2013-др,
правилник) и/или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању
хране („Сл.гласник РС“,бр. 19/2017).
-Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета („Сл.гласник РС“ бр. 72/2010),
-Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште
употребе који се могу стављати у промет („Сл.лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84,
56/86, 50/89 и 18/91),
- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и
брзо смрзнутих теста („Сл.лист СРЈ“ 52/95, „Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 369/2017
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др.правилник и
др.правилник),

4/04-др.правилник

и

„Сл.

гласник

РС“,

бр.

43/2013-

-Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа
од меса („Сл.гласник РС“, бр. 94/2015 и 104/2015).
Амбалажа и начин паковања
Чл. 5.
Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при
чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују
производ од загађења, расипања, квара и других проблема.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за паковање
производа који су предмет овог Уговора.
На кутијама је обавезна декларација на српском језику која је у складу са
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник
РС“,бр. 19/2017). Амбалажа је неповратна.
Испорука
Чл. 6.
Продавац је дужан да по потписивању овог Уговора, а пре испоруке добара,
достави Купцу Извештај о лабораторијској анализи издат од стране овлашћене
институције, којим се потврђује да је извршена анализа на безбедност,
квалитет и штетне материје, и то у оригиналу или овереној копији.
Чл. 7.
Понуђач се обавезује да испоруку уговорених намирница врши сукцесивно, у
количинама и роковима које одреди Купац.
Као могући рокови утврђују се: дневни, недељни, месечни или други интервали.
Наруџбина се врши писменом поруџбином која се Продавцу доставља
најкасније 3 дана пре рока одређеног за испоруку, изузев дневне испоруке код
које се наруџбина врши путем е-маила, факса или на други начин.
Продавац се обавезује да испоручи робу по требовању у року од
_____________ календарских дана од дана пријема писмене поруџбине од
стране Купца.
Испорука добара Партија бр. ___________-____________________________
(навести број Партије и опис предмета/назив партије),
вршиће се до ________________ часова, по налогу Купца.
Датум испоруке сматра се датум на отпремници, коју ће потписати
овлашћено лице у својству представника Купца.
Продавац је дужан да у отпремници тачно назначи: број и датум, назив
робе, каталошки број, јединицу мере, количину, цену и износ.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из
рачуна који ће Продавац доставити Купцу.
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Продавац прихвата испоруку добара у „франко магацин купца“, на адресу:
Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, Вршац.

Чл. 8.
У случају непоштовања уговорене динамике испоруке и рока за испоруку из
члана 7. става 3. овог Уговора, Продавац се обавезује да за сваки дан
кашњења плати Купцу износ од 2% од укупне уговорене вредности из члана 2.
става 2. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5
% од укупне уговорене вредности из члана 2. става 2. овог Уговора.
Утврђивање квалитета и количине
Чл. 9.
Продавац је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим
стандардима квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о
безбедности хране и Правилницима наведеним у члану 4. овог Уговора.
Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на
декларацији добара.
Укупне количине добара, приказане у Табели спецификације добара која се
сматра саставним делом овог Уговора, су оријентационе, а стварне количине
ће бити приказане у захтевима за испоруку које ће Купац доставити Продавцу.
Продавац прихвата да су укупне количине добара, наведене у Табели
спецификације добара, дате на основу досадашње потрошње Купца и да током
реализације овог Уговора могу одступати, сагласно броју потребних оброка у
Предшколској установи.
Чл. 10.
Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу
испоручених добара. Квантитативна и квалитативна контрола испоручених
добара, вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у магацинском
простору Купца.
Утврђивање количине- квантитативни пријем, врши се у магацинском
простору Купца, бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког
паковања.
По извршеном квантитативном и квалитативном пријему добара, од стране
Купца и утврђивању да су добра уговорене количине и квалитета, потписује се
отпремница о примопредаји.
Уколико се на роби установи било какав недостатак у виду евентуалне
неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и других
недостатака, Купац ће о томе сачинити Записник и робу одмах вратити
Продавцу, а Продавац се обавезује да изврши замену рекламиране робе истог
или наредног дана, о чему ће Продавац решавати непосредно са Купцем.
Контрола уговореног квалитета добара, вршиће се за све време реализације
Уговора. Продавац се обавезује да омогући контролном органу Купца да дође у
магацин Продавца ради испитивања квалитета. Приликом контроле, Продавац
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је у обавези да контролном органу Купца стави на увид сву тражену
документацију.

Превоз и испорука
Чл. 11.
Продавац је дужан да испоруку робе обавља на адреси Купца: Предшколска
установа „Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, Вршац.
Транспорт и утовар у магацин Купца обезбеђује Продавац, о свом трошку.
Продавац је у обавези да испоручи робу из члана 1. овог Уговора, у свему
према усвојеној понуди Продавца која чини саставни део Уговора.
Средство финансијског обезбеђења
Чл. 12.
Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, неопозиву,
безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10%
вредности Уговора без ПДВ-а, којом гарантује уредно извршење својих
уговорених обавеза.
Рок важности соло менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на
који се уговор закључује.
Рок и начин плаћања
Чл. 13.
Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара, и то у року од 45
дана од дана пријема коректно сачињене фактуре, са пратећом
документацијом, на текући рачун Продавца, бр._____________________
отворен код _____________________________(навести назив и седиште
пословне банке).
Уколико Купац не плати испоручену робу у уговореном року, Продавац има
право да обрачуна Законом утврђену камату.
Раскид уговора
Чл. 14.
Уговорне стране могу раскинути Уговор, без икаквих последица за себе, у
следећим случајевима:
КУПАЦ:
-Ако Продавац супротно члану 3. овог Уговора, повећа цену по усвојеним
ставкама понуде;
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-Ако Продавац два или више пута испоручи намирнице које не одговарају
условима из члана 4. и 5. овог Уговора;
-Ако Продавац уз робу не достави прописану документацију из члана 10. става
4. овог Уговора;
-Ако Продавац два или више пута не испоштује рокове испоруке из члана 7.
става 3. овог Уговора;
ПРОДАВАЦ:
-У случају да Купац два или више пута не испоштује рокове плаћања фактуре
из члана 13. овог Уговора.
Чл. 15.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 45 дана.
Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једноостраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид,
дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могуђности да испоштује уговорени квалитет,
динамику и рок испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продавца.
Завршне одредбе
Чл. 16.
Овај Уговор се закључује, на основу Одлуке о додели уговора бр.
__________ од _______ 2017. године (попуњава Купац), директорке
Предшколске установе „Чаролија“ Вршац, у отвореном поступку јавне набавке
добара-Намирница за припремање хране-исхране деце-Партија бр.___ ______________________________ (навести бр. и назив Партије за коју се
Уговор закључује).
Чл. 17.
Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана од дана
потписивања Уговора односно до испуњења уговорних обавеза.
Чл. 18.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису
дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим
односима.
Чл. 19.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистеку из
Уговора решавати споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране
су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан месно надлежан суд
према седишту Купца.
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Чл. 20.
Овај Уговор је сачињен у 4 (чатири) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ
____________________

М.П.

КУПАЦ
________________________
Дангубић Емилиа, директор

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, овај
модел уговора копирати, попунити и доставити у одговорајућем броју
примерака, за сваку партију посебно.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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: Предшколска установа “Чаролија“ Вршац, ул.
Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добара–Намирнице за припремање хране-исхране деце, по партијама, ЈН
бр. 369/2017-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 22.05.2017. године до 12:00 часова.
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. Неблаговремену понуду наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у
Предшколској установи „Чаролија“ Вршац, 26300 Вршац, ул. Ђуре Јакшића
бр. 3, у канцеларији секретара, дана 22.05.2017. године, са почетком у 12:30
часова. Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако
заинтересовано лице а представници понуђача, који присуствују јавном
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отварању понуда, морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда.
Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду
са подизвођачем;
• Образац изјаве о кључном техничком особљу (Образац 7)
• Изјава понуђача о техничком капацитету (Образац 8)
• Изјава понуђача о средству обезбеђења за добро извршење посла
(Образац 9)
• Модел уговора
• Печатом оверен и потписан образац Техничке карактеристике (поглавље
II), за партије за које понуђач конкурише
• Потврду о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте
који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан
15. Закона о безбедности хране „Сл.гласник РС“,бр. 41/09) издату од
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде , у виду
неоверене копије.
• Доказе о испуњености додатних услова, на начин одређен конкурсном
документацијом, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива због битних недостатака.
• Меницу са меничним овлашћењем (како је наведено у поглављу VIII,
тачка 11.)
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање у обрасцима морају бити
оверени печатом и потписани (или парафирани) од стране овлашћеног лица.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и
моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно
одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају
да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке обликован је у 5 (пет) партија.
Понуђач може поднети понуду за целокупну јавну набавку, тј. све партије или само за
одређену партију. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију и све
њене ставке.
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Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда подноси за целокупну набаку
или само за одређену партију.
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона не морају бити достављени за сваку
партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за свих 5 партија,
осим изјаве о средству обезбеђења која се мора копирати и доставити у одговарајућем
броју примерака, у зависности за коју партију се подноси понуда.

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: Предшколска
установа “Чаролија“ Вршац, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Намирнице за припремање
хране-исхране деце, по партијама, ЈН бр. 369/2017-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Намирнице за припремање
хране-исхране деце, по партијама , ЈН бр. 369/2017-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Намирнице за припремање
хране-исхране деце, по партијама, ЈН бр.369/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Намирнице за
припремање хране-исхране деце, по партијама, ЈН бр. 369/2017-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 (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу VI) 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
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. тач. 1) и 2) ЗЈН 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 све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
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61/67

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана предаје коректно сачињене фактуре у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), а на основу
отпремнице коју испоставља добављач и којом је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу периода непроменљивости цена добара:
Уговорене цене добара не могу се мењати у року од 90 дана од дана
закључења уговора. Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе
уговорне стране.
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Испорука добара за партију број 3 се врши до 06:00 часова пре подне, док се
испорука за партије 1,2,4 и 5 врши до 12:00 часова поподне.
Место испоруке добара – на адресу наручиоца, у „франко магацин купца“, по
налогу наручиоца, у седишту, на адреси: Предшколска установа “Чаролија“
Вршац, ул.Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, 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 пратећи трошкови (испорука и сл.)
Цена је фиксна и не може се мењати у периоду од 90 дана од дана закључења
уговора, а након тог периода, само на начин одређен у Моделу уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да за партије 1, 2, 3, 4 и 5 у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 369/2017

62/67

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
ПИБ: 100515264; Матични бр.:08010234

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Ако се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну
меницу за озбиљност понуде за све наведене партије а може и да поднесе
меницу за сваку партију посебно.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Набавка не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, у
писаном облику, путем поште,на адресу:Предшколска установа “Чаролија“
Вршац, ул.Ђуре Јакшића бр. 3, 26300 Вршац, електронске поште на e-mail:
sekretar@pucarolija.com или факсом на број 013/839-308 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности
у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
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.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 369/2017
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
369/2017”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. 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. ЗЈН).
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.
16.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА 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.
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17. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона, односно
уколико нуди добра домаћег порекла мора да као саставни део понуде поднесе
Уверење о домаћем пореклу добра које издаје надлежно министарство
Републике Србије.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу сваког радног дана од 08:00
до
13:00
часова
непосредно,
електронском
поштом
на
e-mail:
sekretar@pucarolija.com, факсом на број 013/839-308 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико 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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН
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 претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда,
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
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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. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права 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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши:
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подносни пре отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести
редни број јавне набавкe];
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у оквирном року од десет дана
од дана отварања понуда.
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