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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке деловодни број 01-279/2019 од 11.09.2019. године припремљена
је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - добра УЖИНА ЗА УЧЕНИКE
ЈНМВД ред. бр. 1.1.2

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Образац изјаве
Модел Уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
ОШ’’Милан Илић Чича’’
Књаза Милоша 88 , Аранђеловац
ПИБ: 100995851
МАТ.БРОЈ: 07113463
интернет страница:
e-mail: sekretarijat.mic@gmail.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.2 су добра – Ужина за ученике, Назив и ознака из општег
речника набавки: 15894210- Школски оброци
Јавна набавка се спроводи по партијама
- партија 1 хлеб и пецива ОРН : 15811100
- партија 2 млечни производи ОРН : 15500000
- партија 3 – месне прерађевине ОРН : 15110000
- партија 4 – намирнице широке потрошње ОРН : 15000000
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Драгана Вукић , e-mail: sekretarijat.mic@gmail.com
Тел.034/711-515 /лок.13

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.2 /2019 су добра – Ужина за ученике, Назив и ознака из
општег речника набавки: 15894210- Школски оброци
Испорука ужина вршиће се сукцесивно на годишњем нивоу по потреби наручиоца до
износа процењене вредности набавке према динамици коју одреди наручилац по
јединачним ценама наведеним у понуди.
2. Партије
Ова јавна набавка је обликована по партијама
- партија 1 хлеб и пецива ОРН : 15811100
- партија 2 млечни производи ОРН : 15500000
- партија 3 – месне прерађевине ОРН : 15110000
- партија 4 – намирнице широке потрошње ОРН : 15000000
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III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И

ОПИС ДОБАРА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА-1
Ред. бр.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА-ОПИС
ХЛЕБ И ПЕЦИВО (ужина за ученике)

1.

Полубели хлеб Т-850 500 грама

2.

Пуњене переце(шунка и качкаваљ)170гр

3.

Ролована виршла 130гр.

4.

Пужић са сиром 130гр

5.

Шапица са јабукама 130гр

6.

Обична кифла

7.

Кроасан са кремом 120 грама

8.

Рол пица 150гр

9.

Ђеврек 100гр

10. Жу-жу 120 грама
11. Пица 120 грама
12.
13.
ПАРТИЈА-2
Ред. бр.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА-ОПИС
Млеко и млечни производи

1

Млеко 2,8% млечне масти 1L стерилизовано

2
3
4

Чоколадно млеко 0,25 L са сламчицом
Јогурт у чаши 180г 2,8% млечне масти
Kисело млеко 180г 2,8% млечне масти
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ПАРТИЈА – 3
Ред.бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА-ОПИС
Месне прерађевине
Виршле пилеће Добро
Шунка Carnex
Паштета Carnex 150 гр

ПАРТИЈА – 4
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
6.
7.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА-ОПИС
Намирнице опште потрошње
Чај (нана и камилица)
Воћни сокови 0
Шећер кристал
Брашно тип 500
Еуро крем –Таково
Квасац фунта
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда
(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом,
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
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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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________________________ у
поступку јавне набавке добра Ужина за ученике, број 1.1.2/2019 испуњава све услове
из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) 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).

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.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач________________________________________________________________
у поступку јавне набавке добра Ужина за ученике, број 1.1.2./2019, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) 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).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ’’Милан Илић Чича’Бачки Аранђеловац , Књаза
Милоша 88 , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНМВ
1.1.2/2019 добара - Ужина за ученике партија _____ (навести број партије) ,
поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести
назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – mail адресу, као и име особе за
контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до среде ,
25.09.2019. године до 12,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана , у среду, 25.09.2019. године у 12:30 часова у просторијама ОШ’’Милан Илић
Чича ’’Аранђеловац , Књаза Милоша 88., у присуству чланова Комисије за предметну
јавну набавку.
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.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Понуда мора да садржи:
1. Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку
јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку
јавне набавке мале вредности Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
3. Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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4.
5.
6.
7.

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.
Модел уговора мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног
лица понуђача
Образац трошкова припреме понуде мора бити потписан од стране
овлашћеног лица понуђача (Ова изјава није обавезна)
Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка се спроводи по партијама
-партија 1 пекарски производи
-партија 2 млечни производи
- партија 3-месне прерађевине
-партија 4-намирнице широке потрошње
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 ОШ’’Милан Илић
Чича’’Аранђеловац, Књаза Милоша 88, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Ужина за ученике, ЈН бр 1.1.2/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Ужина за ученике, ЈН бр 1.1.2/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добра – Ужина за ученике, ЈН бр 1.1.2/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Ужина за ученике, ЈН бр 1.1.2
/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
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) до 6)
Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

13
•
•
•

понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана промета добара, на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена испорука добра.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Наручилац доставља поруџбину за текућу недељу најкасније до петка у претходној
недељи, а понуђач је у обавези да наручиоцу робу испоручује до 07.00 часова сваког
радног дана, као и за време наставних субота и то према достављеној писменој
поруџбини, сопоственим превозом до кухиње наручиоца.
.
Пекарски производи морају бити херметички запаковани у полипропиленску фолију, а
остала добра морају бити упакована , од стране понуђача , у амбалажи и на начин који
је прописан за ту врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или
потпуног оштећења при утовару, транспорту и истовару.
Добра морају бити сасвим нова из текуће производње , са важећим роком употребе
примереној за дечију исхрану.
Лице задужено за пријем робе од стрaне наручиоца, упоређује достављену робу,
са робом наведном у поруџбеници. У случају недостатака, понуђач је у обавези да
недостатак исправи истог дана.
Место испоруке : на адресу наручиоца: ОШ’’Милан Илић Чича ’ Аранђеловац , Књаза
Милоша 88 .
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

14

9.5. Други захтеви
Добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у
конкурсној документацији (спецификацији добара).
Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне
марке су само дескриптивног карактера, а не рестриктивног. Понуђач може заменити
тражене трговачке знакове односно робне марке у својој понуди, под условом да
покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорене у односу на оне које
су назначене од стране наручиоца.
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 понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Најповољнији Понуђачи са којим треба да буде потписан уговор о предметној
јавној набавци (добављач),
обавезан је да, у моменту потписивања уговора као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану
од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
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4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране
пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока
за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.
Средство обезбеђења за добро извршење посла мора да важи до рока важења
уговора.
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла односно отклањање
недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од
укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу
(одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље
рангираним понуђачем.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења
уколико Понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене
предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена
у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда,
нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и
пословне податке који су важећим прописима или интерним актима понуђача означени
као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем
углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО", испод које се потписује
овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити
подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана
реч: "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и оверу печатом.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима,
Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов овлашћени представник изнад ознаке поверљивости
написати реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail : sekretarijat.mic@gmail.com тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
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доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1.1.2/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача која је предвидела посебне погодности за наручиоца у
виду гратис ужина за ученике.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email оsslavkorodic@mts.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом 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,
најкасније у року од 2 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 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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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 радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у
висини од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив
на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 1.1.2/2019,
прималац уплате: буџет Републике Србије.
Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца
налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет
страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке
административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (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; (3) износ
таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 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: такса за ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права; (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; 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); 3) Потврда издата од стране
Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена
печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег
консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници
буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава); 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. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Ужина за
ученике, ЈН бр 1.1.2 /2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ПАРТИЈА 1- ХЛЕБ И ПЕЦИВО (ужина за ученике)
Ред. бр.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

ЈЕДИН. МЕРЕ

Полубели хлеб Т-850 500 грама
Пуњене переце (шунка и
качкаваљ) 170гр
Ролована виршла 130 гр.
Пужић са сиром 130 гр
Шапица са јабукама 130 гр
Обична кифла
Кроасан са кремом 120 грама
Рол пица 150 гр
Ђеврек 100 гр
Жу-жу 120 грама
Пица 120 грама
Бурек 1/8 120 грама

КОЛИЧИНА

ком
ком

780
8 800

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНЕ
без пдв- а

УКУПНА без ПДВ-а
УКУПНА са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Рок употребе

Место и начин испоруке
Посебне погодности ( гратис ученици)

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 понуда
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ПАРТИЈА 2- Млеко и млечни производи ОРН :

Ред. бр.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЈЕДИН.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1

Чоколадно млеко 0,20 L са сламчимцом

ком.

8 800

2

Млеко 2,8 млечне масти

литар

1 700

3

Јогурт у чаши 180г 2,8% млечне масти

ком

17 000

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
без пдв- а

УКУПНА без ПДВ-а
УКУПНА са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Рок употребе

Место и начин испоруке
Посебне погодности- гратис ученици)

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 понуда.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ПАРТИЈА 3 - Месне прерађевине ОРН :

Ред. бр.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЈЕДИН.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

Виршле пилеће Добро

кг

570

2.

Шунка Carnex

кг

1

3.

Паштета Carnex 150гр

комад

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
без пдв- а

780

УКУПНА без ПДВ-а
УКУПНА са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Рок употребе

Место и начин испоруке
Посебне погодности гратис ученици

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 понуда
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ПАРТИЈА 5- Намирнице широке потрошње ОРН :

Ред. бр.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.

Чај (нана и камилица)

2.

Воћни сокови 100% воће

3.

Шећер кристал

4.

Еурокрем Таково паковање 2,5
кг

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

Кутија
/паковање/

60

Дојпак 0,2

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
без пдв- а

8 800

кг

70

2,5 кг
паковање
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УКУПНА без ПДВ-а
УКУПНА са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Рок употребе

Место и начин испоруке
Посебне погодности

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИСПОРУЦИ УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ - ПАРТИЈА___
Закључен између:
1. ОШ “Милан Илић Чича ” Аранђеловац , Књаза Милоша 88, коју заступа
директор школе , Синиша Јовановић (у даљем тексту: Наручилац),мат. Бр. :07113463 ;
ПИБ : 100995851 и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац),
Основ уговора:________________
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је Ужина за ученике од 1. До 8.разреда за потребе ОШ
“Милан Илић Чича,, у Аранђеловцу (у даљем тексту: Ужина ), према конкурсној
документацији Наручиоца бр. 02-282./2019 и прихваћеној понуди Испоручиоца бр.
________ од _____________2019. године које чине саставни део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке. Плаћање ће се
вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2019.
годину за ове намене.
Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за
2020. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити обезбеђена
кроз родитељски динар у тој буџетској години.
Уговорене цене из Обрасца понуде су фиксне и важиће за време трајања
уговора.
Јединичне цене Ужине које чине предмет уговора утврђене су у понуди.
Наручилац задржава право да врати Ужине који нису исказани у понуди.
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У случају набавке Ужине које нису исказани у понуди, Испоручилац мора на
захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави своју понуду. Цене исказане у накнадној
понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.
ИСПОРУКА
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити испоруку Ужине, у
року од ( 24 часа ) дана од пријема наруџбенице, коју му усменим или писменим
путем или путем електронске поште доставља Наручилац. Наручилац ће Испоручиоцу
доставити списак лица која су овлашћена за подношење наруџбенице.
Члан 4.
Прва испорука Пића ближе одређеног чланом 2. и 3. Овог Уговора може почети
од дана потписивања Уговора.
Испоручилац испоручује Наручиоцу ужине F-co просторије Наручиоца.
Под испоруком Ужине ближе одрећеног чланом 2. и 3. овог Уговора, сматраће
се испорука, при којој овлашћено лице Наручиоца у месту испоруке изврши пријем,
што ће потврдити потписом отпремнице о преузимању.
Отпремница из става 3. овог Члана Уговора и исправно испостављена фактура
Испоручиоца представљају основ за плаћање уговорене цене, сходно испорученој
количини.
Врсте и количине предметних добара су дате оквирно на годишњем нивоу, с тим
да Наручилац задржава право одступања од истих, што је условљено његовим стварним
потребама и финансијским могућностима.
Члан 5.
Коначна вредност добара зависиће од количине добара које ће се испоручивати
у периоду важења уговора, а сагласно потребама и на захтев Наручиоца.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи уговорена Ужине ближе одређену чланом
2. и 3. Овог Уговора у свему према условима из конкурсне документације и прихваћене
понуде.
Ако се приликом примопредаје предмета овог уговора, установи да испоручена
Ужина ближе одрећена чланом 2. и 3. Овог Уговора, има недостатака у квалитету или
очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати.
Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по
утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема робе.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 5 дана по пријему рекламације
отклони недостатке или рекламирану Ужину замени исправном, а после три
рекламације Уговор се може раскинути, уз истовремено право Наручиоца да наплати
меницу за добро извшење посла.
Члан 7.
Сви трошкови за обезбеђење потребне документације, осигурање и транспорт до
уговорене локације испоруке падају на терет Испоручиоца.
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Члан 8.
Уколико Испоручилац буде каснио са испоруком или не испуни своје обавезе
или у уговореном року не испоручи робу из члана 3. Овог Уговора, сагласан је да за
сваки дан закашњења плати купцу на име уговорне казне износ од 2 (два) промила од
укупне цене вредности поручене-требоване а неиспоручене робе, а уколико укупна
казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности – уговор ће се сматрати
раскинутим.
Одредбе овог уговора неће се примењивати ако је закашњење у испоруци
проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца и у случају
немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да у року од 45 дана промета добара на основу пријема
исправно испостављене фактуре и записника о преузимању Ужине, плати уговорену
цену са ПДВ-ом, на рачун Испоручиоца број __________________који се води код
Банке ______________________ , сразмерно испорученој количини.
Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене
као рачуноводствена исправа нећа бити прихваћена као основ за исплату по овом
Уговору.
Члан 10.
Испоручилац је обавезан да, у моменту потписивања уговора као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану
од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и
оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране
пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока
за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока важења
уговора.
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла односно отклањање
недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од
укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу
(одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље
рангираним понуђачем.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла
искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су
предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране
Извршиоца,
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- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до
угрожавања рада Наручиоца
Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумом. У случају да
се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 12.
Овај Уговор може бити раскинут сагласном изјавом воље уговорних страна, али
и једностраним отказом уколико друга страна не извршава своје обавезе предвиђене
овим Уговором.
Отказни рок од 10 (десет) дана почиње да тече даном достављања писменог
обавештења о раскиду уговора.
У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене
овим уговором
Члан13.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорих страна и важи до утрошка средстава до износа процењене вредности ове
набавке, а највиће 12 месеци од дана потписивања уговора.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
Директор
_______________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
__________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач____________________________________, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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

31

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра Ужина за ученике, број 1.1.2./2019, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО СВЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

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

ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________________________________________________ у
поступку јавне набавке добра Ужина за ученике, број 1.1.2./2019, поштовао је
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.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

