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Број 1.2/2016.године
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'', број 86/15),
сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (ДОБАРА )НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РЕДНИ БРОЈ 1.2. /2016
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Предмет јавне набавке
1.2 Опис сваке партије
2. КВАЛИТЕТ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ДАТА У ТАБЕЛАРНОМ ДЕЛУ
ПОНУДЕ
3. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде, Место, време и начин отварања
понуда

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1
4.2
4.3
4.4

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и
додатни услови у складу са чланом 76.Закона
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона и начин
достављања доказа

4.4.1 Правно лице
4.4.2 Предузетник
4.4.3 Физичко лице
4.4.4. Начин достављања доказа,обрасци 4.4.4.-1и 4.4.4-2

5. РИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1 Критеријум за доделу уговора,
5.2 Елементи критеријума, односно начин на којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
или са једнаким бројем пондера
6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1 Пропратни образац
6.2 Образац понуде,са табеларним делом понуде
6.3 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
6.4 Образац трошкова припреме понуде није обавезан
6.5 Образац изјаве о независној понуди
6.6 Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Образац бр. 4.4.4.-1или 4.4.4-2
Уз понуду доставља се и решење надлежног министарства у копији за партије
које се односе на храну и производе животињског порекла-дозвола надл.органа за
обављање делатности-производња и промет хране.

6.8. МОДЕЛ УГОВОРА –потписан и оверен
8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
8.1 Језик на којем понуда треба да буде састављена
8.2 Начин подношења понуде
8.3 Партије
8.4 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
8.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда
8.6
8.7
8.8
8.9

Понуда са подизвођачем
Заједничка понуда
Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања .
Валута и начин на који треба да будеи наведена и изражена цена у понуди

8.10 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и
указивање на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији
8.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог
подизвођача
8.12 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. Закона
8.13 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра- НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу табеларни део понуде (спецификација)
1.2 Предмет јавне набавке је обликован по партијама -Опис сваке партије
1.месо и месне прерађевине 15100000
2.пилеће месо 15112130
3.млеко и млечни производи 15500000
4.сир15543000
5.јаја 03142500
6.свеже воће 15300000
7.свеже поврће 15300000
8.замрзнуто поврће15331100
9.смрзнута риба и рибљи филети 1522000010
10.хлеб, пецива , коре 15612500
11.мед природни 03142100
12. намирнице широке потрошње 15800000
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2. КВАЛИТЕТ И КАРАКТЕРИСТИКЕ добара- (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у:
Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемотерапеутика,
анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11
и 25/12),
Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и
њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл.
гласник РС“, бр.63/13);
Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 4/04,12/04 и 48/04) и
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013);
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 општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
("Сл. гласник", бр. 72/10),
Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист
СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 и 4/2004),
Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Службени лист
СЦГ", бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004),
Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 26/93, 53/95 и 46/02),
Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
("Сл. гласник", бр. 72/10),
Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за
животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава
за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).

Врста, квалитет, количину и опис добара, рок извршења, место извршења или испоруке добара и
сл. наведени су и у делу –табеларни део понуде која представља спецификацију тражених
артикала са захтеваним својствима. Количине су планиране оквирне потребе , до закључења
уговора у поступку за пословну 2017.годину и наручилaц задржава право корекције количина у
случају непредвиђених околности у пословању наручиоца, а обавезе које доспевају у наредној
буџетској биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у
тој буџетској години.

3.

Начин подношења понуде и рок за
подношење понуде

Непосредно или препорученом поштом у
затвореној коверти са назнаком
„Понуда за јавну набавку добара,намирнице за
припрему хране 1.2. /2016

до 1.априла 2016. године до 12 сати , на
адресу: Светосавска 9 Пожега

Место, време и начин отварања
понуда

У просторијама наручиоца, Предшколска
установа“Олга Јовичић Рита“Пожега,Светосавска
9; На дан ,1.априла 2016. године у 12 сати и
15 минута; Јавно отварање
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) 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,
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
4)има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке за производњу и промет хране,за партије за храну и производе животињског порекла:
1.Месо и месне прерађевине
2.Пилеће месо
3.Млеко и млечне прерађевине
4. сир
5.Јаја
9. Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
11.Мед
5) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
ДОДАТНИ УСЛОВИ сходно члану 76.ЗЈН
Правна лица и предузетници као субјекти у пословању са храном , који према Закону о
ветеринарству и Закону о безбедности хране, имају обавезу да уведу HACCP систем морају
имати имплементиран HACCP систем ,и то за предмет ове јавне набавке из следећих партија:
1.Месо и месне прерађевине
2.Пилеће месо
3.Млеко и млечне прерађевине
4. сир
5.Јаја
8.Поврће замрзнуто
9. Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
10.Хлеб, пециво и коре
11.Мед
4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 3),
док услове наведене под 4) понуђач мора да испуњава самостално.
4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача
достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 3,услов наведен под 4) дужан је да
испуни онај понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење тог дела набавке.
4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
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4.4.1 Правно лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
привредног суда,
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре, односно:
2.1) извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица и
2.2) извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и
2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси према месту рођења или према
месту пребивалишта),
(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврде да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода,
(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,
4) Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,ако понуђач није
произвођач ,ово решење понуђач доставља за произвођача.
1.Месо и месне прерађевине
2.Пилеће месо
3.Млеко и млечне прерађевине
4. сир
5.Јаја
9. Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
11.Мед
5) Изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона,
4.4.2 Предузетник испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра,
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
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заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
односно:
2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта),
(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода,
(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.)
5) Изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона,
4.4.3 Физичко лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Није применљиво,
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова 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, односно:
2.1) уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта),
(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, односно:
3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода,
(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.)
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није
дужан да достави доказе о испуњености услова наведених под 1), 2) и 3).
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.
Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.ст.4.Закона 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 тражи оргинал на увид или
оврену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђач односно добављач 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 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.
ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА
или достављањем изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76 Закона и то:
1.1 МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ:1) Потврда о уведеном HACCP систему за клање и прераду
меса. У случају да понуђач нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију Уговора са
кланицом у којој је уведен HACCP систем и
2. Уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа
1.2 ПАРТИЈУ 2. ПИЛЕЋЕ МЕСО1)Потврда о уведеном HACCP систему за кланицу за клање пилића
и
2)У случају да понуђач (фарма за узгој пилића) нема сопствену кланицу потребно је приложити и
копију Уговора са кланицом за клање пилића у којој је уведен HACCP систем
2.Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа
1.3. ПАРТИЈА 3. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ1)Потврда произвођача о уведеном HACCP
систему за производњу и прераду млека и млечних производа и
2)Копије уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа
1.4. ПАРТИЈА 4. СИР1) Потврда произвођача о уведеном HACCP систему за производњу и прераду
млека и млечних производа и
2)Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа
1.5.ПАРТИЈА 5. ЈАЈА)
1) Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа
1.8. ПАРТИЈА 8. ПОВРЋЕ ЗАМРЗНУТО1)Потврда произвођача о уведеном HACCP систему.
1.9. ПАРТИЈА 9. СМРЗНУТА РИБА , рибљи филети и остало рибље месо . Потврда о уведеном HACCP
систему за израду производа од рибе.
У случају да понуђач нема сопствену производњу потребно је приложити и копију Уговора са
производњом у којој је уведен НАССР систем .
1.10.ПАРТИЈА 10. ХЛЕБ, ПЕЦИВА, КОРЕ1. Потврда произвођача о уведеном HACCP систему.
2.Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа
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1.11. ПАРТИЈА 11. МЕД 1) Извештај о испитивању на антибиотике, сулфонамиде и хемију (2011.
година) Ветринарско специјалистичког института у Београду (или Краљеву).
2) Потврда произвођача о уведеном HACCP систему.
4.4.4 Начин достављања доказа
На основу одредбе члана 77.ст.4 .Закона испуњеност свих, осим услова из члана 75. став 1. тачка
5) Закона- понуђач може да доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове,образац: 4.4.4.-1 и 4.4.4-2.
И Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,ако понуђач није
произвођач ,ово решење понуђач доставља за произвођача у копији и доставља се уз понуду,за партије:
1.Месо и месне прерађевине
2.Пилеће месо
3.Млеко и млечне прерађевине
4. сир
5.Јаја
9. Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
11.Мед
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, 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. Наручилац доказе може да затражи и од
осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних
набавки код тог наручиоца.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
доказе из ст. 1. и 2. овог члана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа и да наведе који су то докази.
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 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. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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.
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6.7.
4.4.4.-1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
(ДОБАРА)НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ р.бр. 1.2. /2016,као понуђач једне од следећих партија(заокружити):
1.Месо и месне прерађевине
2.Пилеће месо
3.Млеко и млечне прерађевине
4. сир
5.Јаја
8.Поврће замрзнуто
9. Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо
10.Хлеб, пециво и коре
11.Мед
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке. број 1.2/2016, у понуди
пaртија(навести):____________________________________________________________________________________
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, а за партију за коју доставља понуду и то:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) 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,
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
5) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
Понуђач испуњава додатне услове за партију за коју даје понуду ,а које је наручилац предвидео у
конкурсној документацији и то за :
1. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ:1) Да поседује потврду о уведеном HACCP систему за клање и
прераду меса. У случају да понуђач нема сопствену кланицу да има копију Уговора са кланицом у
којој је уведен HACCP систем и 2. Уговор са акредитованом установом за испитивање готових
производа
ПАРТИЈУ 2. ПИЛЕЋЕ МЕСО1)Да поседује потврду о уведеном HACCP систему за кланицу за
клање пилића и 2) У случају да понуђач (фарма за узгој пилића) нема сопствену кланицу
потребно је да има Уговор са кланицом за клање пилића у којој је уведен HACCP систем и 2.
Уговор са акредитованом установом за испитивање готових производа.
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ПАРТИЈА 3. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 1) да има потврду произвођача о уведеном HACCP
систему за производњу и прераду млека и млечних производа и 2)Уговор са акредитованом
установом за испитивање готових производа.
ПАРТИЈА 4. СИР 1)Да има потврду произвођача о уведеном HACCP систему за производњу и
прераду млека и млечних производа и 2) Уговор са акредитованом установом за испитивање
готових производа.
ПАРТИЈА 5. ЈАЈА 1)Да има у говор са акредитованом установом за испитивање готових производа.
ПАРТИЈА 8. ПОВРЋЕ ЗАМРЗНУТО 1)Да има потврду произвођача о уведеном HACCP систему.
ПАРТИЈА 9. СМРЗНУТА РИБА , рибљи филети и остало рибље месо .Да има уведен HACCP систем
за израду производа од рибе. У случају да понуђач нема сопствену производњу Уговор са
производњом у којој је уведен НАССР систем .
ПАРТИЈА 10. ХЛЕБ, ПЕЦИВА, КОРЕ 1.Да има потврду произвођача о уведеном HACCP систему. 2.
уговор са акредитованом установом за испитивање готових производа
ПАРТИЈА 11. МЕД 1) Извештај о испитивању на антибиотике, сулфонамиде и хемију (2011.
година) Ветринарско специјалистичког института у Београду (или Краљеву).2) Потврда
произвођача о уведеном HACCP систему.

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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4.4.4-2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА коју дају понуду за партије: 6.свеже воће,7.свеже поврће, 12. намирнице
широке потрошње(заокружити партију за коју се даје понуда),
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
(ДОБАРА)НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РЕДНИ БРОЈ 1.2. /2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке р.бр. 1.2. /2016,партија:_____________________________________________________________
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и за партију за коју дајем понуду и то:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) 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,
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
5) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;

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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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1 Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Након закључења уговора ,а након истека периода фиксне цене уколико је иста понуђена
,наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога,али не пре промена
цена на тржишту за уговорени артикал у висини од ±10% од уговорене цене.На захтев
уговорне стране, уговорена цена се може изменити :
-у висини индекса потрошачких цена према податку републичког завода за статистику у
моменту подношења захтева,а за ниво групе којем артикал припада.
-У случају повећања/смањења цена преко индекса потрошачких цена ,а до просечних цена
конкретног добра на тржишту ,на основу података o просечној цени из три упоредива
ценовника привредних субјеката на тржишту који се баве производњом или прометом
артикала за које се тражи промена цене, за исти или еквивалентан квалитет.
5.2 Елементи критеријума, односно начин на 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 који је понудио дужи рок фиксне цене за време трајања уговора.
Наручилац ће дати предност домаћим понуђачима, а у складу са чланом 86. Закона.
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1 Пропратни образац (попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења:

………………………………………
_

(попуњава Писарница)
ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (ДОБАРА )НАМИРНИЦЕ ЗА
ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РЕДНИ БРОЈ 1.2. /2016,партија:_________________________________________________________________________
Наручиоца :
Предшколска установа“Олга Јовичић Рита“Пожега
………………………………………………………………
ПОНУЂАЧ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------назив: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------адреса:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------број телефона: ---------------------------------------------------------------------------------------------------број телефакса: --------------------------------------------------------------------------------------------------електронска адреса:----------------------------име и презиме лица за контакт:-------------------------------
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6.2. Понуда број _______ ЈАВНУ НАБАВКУ (ДОБАРА )НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РЕДНИ БРОЈ 1.2/2016
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, партија:_____________________________________________________
Саставни део овог обрасца је и табеларни део понуде
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
2) Понуду дајем (заокружити):а) самостално б) са подизвођачем в) као заједничку понуду
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из регистра
АПР Адреса седишта
Матични број ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
Адреса
Матични број, ПИБ
Име и презиме контакт особе

ПОНУДИ,

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из регистра
АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
3) Рок важења понуде:________ (словима:_________________________________________________) дана од дана
отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
4) Понуђена цена:
_________________________________________________________________________________________________ без ПДВ, односно
___________________________________________________________________________________________________ са ПДВ
1.НЕ
2.ДА:---------------МЕСЕЦИ

Цена је фиксна у току трајања уговора
Рок и начин плаћања: Од 8 до 45 дана,навести:_________________________________________________________
М.П.
Понуђач,
Дана,
2016.године ,у -------------------------------------------------------У прилогу овог обрасца понуде је табеларни део понуде за партију:
_____________________________________________________________
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 15100000
Р.
Б.

НАЗИВ И ОПИС

2
3

Јунеће месо без коске од
бута
Јунећа плећка
Свињска плећка

4
5

1

Јед.
Планирана Цена по
Мере количина
јединици мере
без ПДВ-а
кг
650,00
кг
кг

650,00
700,00

Маст свињска, старости до
30 дана
Суви врат

кг

150,00

кг

50,00

6

Шунка

кг

300,00

7

Димљена свињска ребра

кг

50,00

8

Хамбуршка сланина

кг

50,00

9

Јунећа шупља кост за супу

кг

100,00

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО:__________________
Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране
(Службени гласник РС, 41/09)
Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције и идентификациону ознаку на декларацији.
Динамика испоруке: До три пута недељно, до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са
расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 произвољача да је испорука по
отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).
3. Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину) да
објекат за производњу и прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и
уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине (доставља се уз понуду).
4. Потврда о уведеном HACCP систему за клање и обраду меса и израду производа од меса
(
доставља се уз понуду или изјавом из чл.77.став 4 Закона)
5. У случају да понуђач нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију Уговора са
кланицом у којој је уведен НАССР систем доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона и
такође да је тај објекат уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине
(доставља се уз понуду)
6. Декларација са ИД ознаком.(РС бројем)
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом).
_________________
( датум и место)

Овлашћено лице понуђача
________________
( печат и потпис)
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 2. ПИЛЕЋЕ МЕСО 15112130

Р.
Б.

НАЗИВ И ОПИС

1.

Пилеће месо, свеже
( домаћa
производња)
Пилеће филе

2.

Јед.
Мере

Планирана
количина

Кг

1000,00

кг

500,00

Цена по
Укупна цена без ПДВ-а
јединици мере
без ПДВ-а

УКУПНО:________________________
Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени
гласник РС, 41/09)
Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције и идентификациону ознаку на декларацију.
Динамика испоруке: Једном недељно, до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину) да
објекат за узгој пилића испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и уписан у регистар
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (доставља се уз понуду).
4 Потврда о уведеном HACCP систему за кланицу за клање пилића (доставља се уз понуду или
изјавом из чл.77став 4 Закона)).
5.У случају да понуђач (фарма за узгој пилића) нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију
Уговора са кланицом за клање пилића у којој је уведен HACCP систем или изјавом из чл.77став 4
Закона) и такође да је тај објекат уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне
средине (доставља се уз понуду ).
6. Декларација за свако паковање посебно са ИД ознаком. (РС бројем)
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом.)

_________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис )
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 3. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 15500000

Р.
Б

НАЗИВ И ОПИС

Јед.
Мере

Планирана
количина

1

Млеко слатко 1/1, 3,2 мм

Литар

12500,00

2

Јогурт 1/1, 2,8 мм

Литар

7 000,00

3

Кисела павлака 1/1

Литар

700,00

4

Кисело млеко 2,8 мм
0,200 гр

Ком

1000,00

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

УКУПНО:___________________
Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране
(Службени гласник РС, 41/09)
Динамика испоруке: Дневно, до 06 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
Рок испоруке: 1 дан
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
Производи морају бити означени ИД ознаком.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
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 Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину)
да објекат за производњу и прераду млечних производа испуњава ветеринарско санитарне услове и да
је одобрен и уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине (доставља
се уз понуду).
4 Потврда о уведеном HACCP систему за производњу и прераду млека и млечних производа
(доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона)
5 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз
понуду, или изјавом из чл.77став 4 Закона.
6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом)
7 Декларицаја са Ид ознком. (РС бројем)
_________________
( датум и место)

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис )
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 4. СИР 15543000

Р.
Б.

НАЗИВ И ОПИС

Јед.
Мере

Планирана
количина

1

Ситни сир од
обраног млека

Кг

500,00

2

Крем сир 100 гр

ком

1000,00

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

УКУПНО:______________________

Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени
гласник РС, 41/09)
Динамика испоруке: Дневно, до 06 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено
Рок испоруке: 1 дан
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
Производи морају бити означени ИД ознаком.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
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 Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину)
да објекат за производњу и прераду млечних производа испуњава ветеринарско санитарне услове и да
је одобрен и уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине (доставља
се уз понуду).
4 Потврда о уведеном HACCP систему за производњу и прераду млека и млечних производа
(доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона)
5 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз
понуду).
6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом)
7 Декларицаја са Ид ознком. (РС бројем)

_______________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис )

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016

(20/41)

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 5. ЈАЈА 03142500
Р.
Б.

НАЗИВ И ОПИС

1

Јаја „А“ класе

Јед.
Мере

Планирана Ццена по
количина
јединици мере
без ПДВ-а

Ком.

59 000,00

Укупна без ПДВ-а

УКУПНО:_____________________
Карактеристике:
Кокошија јаја, класа „А“, тежина 65-60 грама, првог квалитета која су искључиво неоплођена,
свежа, која нису прана или механички чишћена, а класирана су и оргинално упакована првог дана од
дана прикупљања. Љуска треба да је нормалног облика, чиста и неоштећена, висина ваздушне коморе
јајета треба да је мања од 6 мм и непокретљива,. Жуманце приликом просветљавања јајета треба да
се види као сенка нејасних обриса и да је при наглом окретању јајета непокретно или незнатно
покретно. Беланце треба да је бистро и компактно, не сме да буде страних материја, не сме да има
заметак ни страних мириса.
Динамика испоруке: До два пута недељно, до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
Производи морају бити означени ИД ознаком.
У летњем периоду доставно возило мора имати расхладни уређај.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 Решење Министарства пољопривреде и заштитe животне средине (Управа за ветерину) да
објекат за производњу и прераду јаја испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и
уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине (доставља се уз
понуду).
4 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз
понуду или се доказује изјавом из чл.77став 4 Закона)
5 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом)
6 Декларицаја са Ид ознком(РС бројем)
_________________
Овлашћено лице понуђача
( датум и место )
____________________
( печат и потпис )

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 6. ВОЋЕ СВЕЖЕ 15300000
Р.
Б.
`
1

НАЗИВ И ОПИС
Јабуке

Кг

1200,00

2

Банане

Кг

3000,00

3

Крушке

Кг

400,00

4

Грожђе (август -октобар)

Кг

600,00

5

Јагоде

Кг

300,00

6

Кајсије

Кг

300,00

7

Мандарине

Кг

900,00

8

Поморанџе

Кг

1000,00

10

Лимун

Кг

500,00

11

Брескве (јун-септембар)

Кг

700,00

12

Нектарина ( јун –
септембар)

Кг

200,00

13

Шљиве (јул – август)

Кг

100,00

14

Лубенице (јул-септембар)

Кг

1 300,00

15

Диња (јул-август)

Кг

50,00

16

Малина (јун- јул)

кг

50,00

17

Купина домаћа- август

кг

50,00

18

Боровница( августсептембар)

кг

50,00

19

Вишња - јун

кг

50,00

( мај-јун )
( јун -јул )

Јед.
Планирана Појединачна
Мере количина
цена без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

УКУПНО:______________________
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(22/41)

Карактеристике:
Воће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и по величини уједначено (класирано).
Упаковано у адекватну амбалажу.
Динамика испоруке По потреби, најмање три пута недељно до 09 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 1 дан
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво
до, и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

__________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис )

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 7. ПОВРЋЕ - СВЕЖЕ 15300000
Р.
Б.

НАЗИВ И ОПИС

Јед.
Мере

Планирана
количина

1

Кромпир

Кг

4000,00

2

Кромпир млади (јун- август)

Кг

2000,00

3

Купус рани (април- јун)

Кг

500,00

4

Купус

Кг

5000,00

5

Парадајз (јун-август)

Кг

900,00

6

Паприка шиља (јул-октобар)

Кг

800,00

7

Паприка бабура (јул-октобар)

кг

500,00

8

Лук црни

Кг

1 500,00

9

Лук бели

Кг

50,00

10 Краставац ( јун-септембар)

Кг

500,00

11 Зелена салата

Ком

700,00

12 Тиквице ( јун- октобар)

Кг

400,00

13 Пасуљ бели

Кг

400,00

кг

300.00

15 Купусов лист раштан( мартоктобар)

Ком

600,00

16 Цвекла

Кг

500,00

17 Целер са кореном

Кг

50,00

18 Першун лист

Веза

19 Шаргарепа

Кг

1 700,00

20 Шампињони

Кг

150,00

Кг

50,00

14

21

Пасуљ шарени

Карфиол (септембарновембар)

300,00

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

(23/41)

Број 1.2/2016.године ОП
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22 Кељ ( јун-октобар)

кг

50,00

23 Броколи ( јун-октобар)

кг

50,00

24 Келераба ( јун-октобар)

кг

50,00

25 Ротквице

кг

10,00

26 Праза лук

кг

50,00

(24/41)

УКУПНО:_______________________

Карактеристике:
Поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и не сме бити квашено. По величини
уједначено (класирано). Упаковано у адекватну амбалажу.
Динамика испоруке: По потреби, најмање три пута недељно до 09 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или упоребљиво
до , и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

_____________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис)

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016

(25/41)

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 8. ПОВРЋЕ ЗАМРЗНУТО 15331100
Р
Б

НАЗИВ И ОПИС

Јед.
Мере

Планирана
количина

1

Боранија ринфуз

Кг

700,00

2

Грашак ринфуз

Кг

1 100,00

3

Ђувеч 450 гр.

ком

400,00

4

Спанаћ 450 гр.

Ком

200,00

5

Кукуруз шећерац 450gr

Ком

300,00

6

Помфрит залеђени

Кг

700,00

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

УКУПНО:_____________
Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране
(Службени гласник РС, 41/09)
Карактеристике:
Поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и адекватно упаковано у
одговарајућу амбалажу, замрзнуто али не дуже од 8 месеци.
Динамика испоруке: Једном недељно, до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу
Са расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени,
као и датуму и месту испоруке.
2 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду, или изјавом из
чл.77став 4 Закона)
3 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво
до , и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.
__________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис )

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 9. СМРЗНУТА РИБА, РИБЉИ ФИЛЕТИ И ОСТАЛО
РИБЉЕ МЕСО 15220000
Р
Б

НАЗИВ И ОПИС

Јед
Планирана Цена по
Мере количина
јединици мере
без ПДВ-а

1

Филет ослића бели

кг

Укупна цена без
ПДВ-а

500,00
УКУПНО:_____________

Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени
гласник РС, 41/09)
Производ мора имати декларацију са ознаком произвођача или дистрибутера са ветеринарском
„ИД“ ознаком.
Динамика испоруке: Једном недељно, до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са
расхладним уређајем.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 произвољача да је испорука по
отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).
3.Решење Министарства пољопривреде и заштита животне средине (Управа за ветерину)
да је објекат за производњу и прераду горе наведених производа испуњава ветеринарско санитарне
услове и да је одобрен и уписан у регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине
(доставља се уз понуду).
4. Потврда о уведеном HACCP систему за израду производа од рибе ( доставља се уз понуду
или изјавом из чл.77став 4 Закона)
5. У случају да понуђач нема сопствену производњу потребно је приложити и копију Уговора са
производњом у којој је уведен НАССР систем (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4
Закона)
6. Декларација са ИД ознаком. (РС бројем)
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом
____________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис)
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 10. ХЛЕБ, ПЕЦИВА, КОРЕ 15612500
Р
Б

НАЗИВ И ОПИС

Јед
Планирана Цена по
Мере количина
јединици мере
без ПДВ-а

1

Хлеб полубели, 600 грама

Ком

11 000,00

2

Коре за питу, паковање
500 грама

Ком

2 000,00

3

Кифлице, 50 грама

Ком

5000,00

4

Кајзерице, 50 грама

ком

5000,00

5

Хлеб хељда

ком

100,00

6

Залеђене паштете 40гр

Ком

8000,00

Укупна цена без
ПДВ-а

УКУПНО:___________________
Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности
хране (Службени гласник РС, 41/09)
Динамика испоруке: Дневно, до 06 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 1 дан
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему (доставља се уз понуду или изјавом из
чл.77став 4 Закона)
4 Копију уговора са акредитованом установом за испитивање готових производа (доставља се уз
понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона).
5 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
6 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом)
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво
до , и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.
____________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016
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( печат и потпис )

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 11. МЕД 03142100

Р
Б

1

НАЗИВ И ОПИС

Мед багремов

Јед. Планирана
Мере количина
Кг

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

200,00

УКУПНО:_____________________
Сви производи морају бити произведени у складу са Законом о безбедности хране
(Службени гласник РС, 41/09
Карактеристике:
Цветни мед врцани, бледожуте до тамножуте боје, сирупаст, специфичног укуса и мириса,
упакован у стаклене тегле са одговарајућом декларацијом.
Динамика испоруке: Једном недељно, до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
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 Потврда произвођача о уведеном HACCP систему, или да произвођач докаже следљивост:
регистрован пчелињак, доказ о здравственом стању пчела, доказ о регистрацији објекта у домаћинству
за обраду или прераду меда, анализе производа у складу са Правилником
о општим условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
као доказ да је производ безбедан (доставља се уз понуду или изјавом из чл.77став 4 Закона)
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација са ИД ознаком.
5 Регистрован пчелињак код Министарства пољопривреде (доставља се уз понуду).
6 Извештај о испитивању акредитоване лабараторије ( доставља се уз понуду или изјавом из
чл.77став 4 Закона)и у току испоруке).
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво
до, и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.

________________
( датум и место )

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис)
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1.3.2016

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 12. ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ
ПОТРОШЊЕ ПРЕХРАМБЕНЕ
15800000
Р
Б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

НАЗИВ И ОПИС

Алева паприка 100 гр.
Бибер млевени 10 гр.
Брашно Т 400,
25/1
Брашно кукурузно, бело
Ванилин шећер 10 гр,
Вода кисела 1,5 л
Гриз 1/1
Еуро крем 1/1
Зачин 1/1
Какао 100 гр
Ким 10 грама
Квасац мињон 45 гр.
Кекс пти-бер или еквив.
Кокос брашно 1/1
Конц. за супу кокош.44 гр. (2х22)
Краставац кисели 5/1
Крем блок 100 гр.
Лимунтус 10 гр.
Ловоров лист 10 гр.
Макарона 400 гр.
Маргарин 250 гр.
Маргарин за мазање 250 гр
Мармелада 3/1, 100% воће
Наполитанка воћна
Овсене пахуљице риф
Оригано 10 гр.
Обланде велике
Паприка 5/1
Парадаиз пире 5/1
Пиринач 1/1
Прашак за пециво 12 г
Пудинг ванила 1/1
Пшеница Белија 1/1
Мак млевени 250 гр
Риба Туњевина ком.170 гр,
Сирће Јабуково 1/1
Со Тузланска, 1/1
Сода Бикарбона 10 гр.
Соја љуспице, ринф. 5/1
Супа Фида 400 гр.
Сусам 100 гр.
Уље 1/1
Цимет 10 гр.
Чај нана - филтер
Чај камилица – филтер
Чај хибискус – филтер

Јед.
Мере
Ком
Кес
Кг
Кг
Кес
Ком
Кг
Кг
Кг
Ком
Кес
Ком
Кг
Кг
Ком
Ком
Ком
Кес
Кес
Ком
Ком
Ком
Ком
Кг
Кг
Кес
Ком
Ком
Ком
Кг
Кес
Кг
Кг
ком
Ком
Л
Кг
Кес
Кг
Ком
Ком
Ком
Кес
Ком
Ком
Ком

Планирана
количина

200,00
600,00
3000,00
400,00
2000,00
500,00
150,00
250,00
150,00
150,00
200,00
1200,00
500,00
20,00
1500,00
70,00
100,00
2500,00
100,00
400,00
1700,00
500,00
150,00
200,00
50,00
100,00
150,00
50,00
50,00
300,00
3500,00
50,00
40,00
40,00
900,00
100,00
500,00
350,00
100,00
250,00
250,00
2500.00
300,00
400,00
350,00
300,00

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Чај воћни - филтер
Чоколада за кување
Шећер ситни 50/1
Шећер прах 1/1
Сок јабука 1/1
Сок бресква 1/1
Мирођија крупно сечена
Интегрално брашно
Палента
Плазма кекс 300 гр
Макарона интегрална
Маслац 250 гр
Пиринач интегрални
Пудинг чоколада
Пудинг јагода
Шлаг
Инстант пире
Сок воћни мих 1/1
Кашица за бебе од повћа 200гр
Кашица за бебе од воћа 200гр
Брашно без глутена
Жути шећер

1.3.2016

Ком
Кг
Кг
Кг
Л
Л
ком
кг
кг
ком
кг
ком
кг
кг
кг
кг
кг
л
ком
ком
кг
кг
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300,00
70,00
1500,00
10,00
500,00
300,00
20,00
1000,00
100,00
30,00
300,00
100,00
250,00
25,00
25,00
20,00
100,00
100,00
30,00
30,00
10,00
50,00

УКУПНО:_________________
Сви производи морају бити произведени у складу са Законом о безбедности хране
(Службени гласник РС, 41/09
Динамика испоруке: По потреби, најмање три пута недељно до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана за редовна требовања, 1 дан за вандредна требовања
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени,
као и датуму и месту испоруке.
2 Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности производа.
3 Приликом сваке испоруке треба да прати уредна и потпуна декларација.
4 Произвођачи артикала из ове партије морају имати HACCP.
Сваки производ морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво
до, и мора бити упакован у оригинал паковање.
_____________________
( датум и место)

Овлашћено лице понуђача
____________________
( печат и потпис)
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6.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет
Количина Јединична Јединична
Укупна
Укупна цена са ПДВ-ом
ЈН
цена без
цена са
цена без
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
1
2
3
4
5 (2x3)
6 (2x4)

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача,
_______________________
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6.4
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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 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,.....................................................................................[навести предмет јавне
набавке),______________________________________________________- ОП бр 1.2./2016 , 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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6.6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач..............................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке..................................................................................................[навести предмет јавне набавке] ОП
1.2/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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6.8.
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О набавци добара ,партија:__________________________________________________
Закључен између:
Наручиоца Предшколска установа“Олга Јовичић Рита“Пожега,Светосавска 9
ПИБ:101005135 Матични број: 07112483
Број рачуна: 840-315667-41 код Управе за трезор
Телефон/ Телефакс:031 811 138
кога заступа директор ,Снежана Младеновић,
(у даљем тексту: …................)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1
Предмет Уговора је_____________ -__________ Партија,бр------____________________________________________________
( који су предмет јавне набавке Наручиоца.Врста, количина и цена утврђене у свему према
прихваћеној Понуди ____ број __ _________________од2016. године,у спроведеном отвореном поступку,
а исказне су у спецификацији у табеларном делу понуде.
Понуда са спецификацијом из табеларног дела из предходног става овог члана чини
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати робу из члана 1. овог уговора ускладу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке - сукцесивна испорука .
Квалитет и здравствена исправност понуђених добара морају бити у свему према позитивним
прописима, са важећим роком употребе, a понуђени производи морају одговарати у потпуности
опису и карактеристикама из спецификације у табеларном делу понуде.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
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Понуђач :________________________________________________________________________________ се обавезује да
ће сукцесивно на захтев наручиоца у року наведеном у табеларном делу понуде од дана
пријема наруџбенице извршити испоруку добара.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је понуђач:_________________________________________________________
дао у Понуди,која је на паритету објекат наручиоца. Уговорне стране су сагласне да укупна цена
на дан закључења овог уговора износи :____________________________ *динара без ПДВ-а. Односно
______________________________________________________________________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити:
Фиксност цене:

ДА:
а)цена је фиксна за све време трајања уговора
б)цена је фиксна-----------месеци,почев од дана закључења
уговора
НЕ
*заокружити и попунити
Чл.4.

Након закључења уговора, а након истека периода фиксне цене уколико је иста понуђена,
наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога,али не пре промена
цена на тржишту за уговорени артикал у висини од ±10% у односу на уговорену цену.На
захтев уговорне стране, уговорена цена се може изменити :
-у висини индекса потрошачких цена према податку републичког завода за статистику у
моменту подношења захтева,а за ниво групе којем артикал припада.
-у случају повећања/смањења цена преко индекса потрошачких цена ,а до просечних цена
конкретног добра на тржишту ,на основу података три упоредива ценовника o просечној цени
и то привредних субјеката на тржишту који се баве производњом или прометома арикала за
које се тражи промена цена а за исти или еквивалентан квалитет.
Члан 5.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке
извршиће представници Наручиоца уз присуство представника продавца на месту истовара
односно испоруке добара-у објекту наручиоца.Испоручена добра морају имати све
карактеристике ,својства ,квалитет према подацима из табеларног дела изабране понуде ,као и
здравствену исправност према важећим прописима и да су у важећим роковима употребе.
Наручилац ће након прегледа испоручених добара саопштити примедбе продавцу у погледу
видљивих недостатака и сачинити записник о томе а продавац је у обавези да одмах исте
отклони-испоручи добра без недостатака.Након предходно извршеног прегледа представник
потписује отпремницу за примљену количину добара.У погледу скривених недостатака
наручилац има право на додатне рекалмације у складу са прописима.Утврђена неисправност робе
је разлог једнострани раскид уговора и стављање неисправне робе на располагање продавцу ,a
свака евентуална штета од неисправне робе је на терет испоручиоца.
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Члан 6.
Уколико од стране продавца не испоруче добра у уговореном року, у порученој количини и
добра уговореног квалитета. уколико у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу у
случају кашњења које није последица више силе .у обавези је да за сваки дан кашњења за сваки
дан закашњења плати купцу одређени износ од 10% од вредности наручене робе.Уколико се
наведена доцња понови 2 пута у току испоруке или продавац 2 пута у току испоруке испоручи
робу која нема уговорена својства и квалитет Наручилац ће раскинути уговор након 30 дана од
дана утврђења напред наведених повреда уговорне обавезе.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да продавцу исплати вредност испоручених добара у року не краћем од
15 дана(минимум 15 дана),односно------------------ од дана испоруке добара односно испостављања
фактуре за испоручена добра.
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време у складу са Законом.
Члан 9.
Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе на годишњем нивоу ,а до закључења
уговора у поступку јавне набавке за пословну 2017.годину.Износ средстава обезбеђен за обавезе
које доспевају у текућој години обезбеђен је буџетом у висини од 2/3 уговорене обавезе, а
преостали износ 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
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених
околности у пословању Наручиоца.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда према месту наручиоца.
За понуђача
---------------------------

За наручиоца,
директор, Снежана Младеновић,
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
8.1 Језик на којем понуда треба да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа
на српски језик.
8.2 Начин подношења понуде
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Без обзира на начин подношења понуде,
понуђач мора обезбедити да понуда стигне на писарницу наручиоца до 1.априла 2016. године до
12 сати , на адресу: Светосавска 9 Пожега
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач
лепи Пропратни образац у који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и
факса, електронској пошти ии мену и презимену лица за контакт.
8.3 Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целу партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

8.4 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или
опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде",
"Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку добара-храна намирнице , редни број
1.2/2016.године
. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
8.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8.6 Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште назив и седиште подизвођача, 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;

Број 1.2/2016.године ОП

1.3.2016

(39/41)

- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2
конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
8.7 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе
понуђача у извршењу уговора.
Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште сваког понуђача из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин
предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8.8 Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања: Од 8 до 45 дана.
8.9 Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.
Након закључења уговора цена се не може мењати. Након закључења уговора, а након истека
периода фиксне цене уколико је иста понуђена, наручилац може да дозволи промену цене
само из објективних разлога,али не пре промена цена на тржишту за уговорени артикал у
висини од ±10% у односу на уговорену цену.На захтев уговорне стране, уговорена цена се
може изменити :
-у висини индекса потрошачких цена према податку републичког завода за статистику у
моменту подношења захтева,а за ниво групе којем артикал припада.
-у случају повећања/смањења цена преко индекса потрошачких цена ,а до просечних цена
конкретног добра на тржишту ,на основу података три упоредива ценовника o просечној цени
и то привредних субјеката на тржишту који се баве производњом или прометом артикала за
које се тражи промена цена а за исти или еквивалентан квалитет.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
8.10 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и указивање на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укасе наручиоцу ин а евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Светосавска 9 Пожега или факсом на
број 031 811 138 са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку, редни број . 1.2. /2016
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Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додтаним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки. Уколико наручилац или понуђач документ из поступка
јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни су да од друге стране
захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.
8.11. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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.
8.12 Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
8.13 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице које има интерес
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама 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 горе поменутог рока од 7 дана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив и
адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде
доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана 156. Закона
која садржи следеће:
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- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је
уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
- износ: уписати одговарајући износ у складу са чланом 156. став 1. Закона;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке и назив наручиоца;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и редни број јавне набавке;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата РАТ;
- потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати РАТ наведене
под 1);
3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија – Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе о извршеној уплати РАТ
наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, за подносиоце захтева за заштиту права
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе о
извршеној уплати РАТ наведене под 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту права.

