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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке брпј 1.1.1./2018 су дпбра – намирнице и прехрамбени
прпизвпди за щкплску кухиоу.
Назив и пзнака из ппштег речника набавке:
Храна, пиће, дуван и српдни прпизвпди – 15000000
Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: ..................................... Oснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“
Адреса: …......................................... Зреоанин, Стражилпвска бб.
Интернет страница:......................... www.ppnjzr.edu.rs
Врста ппступка јавне набавке
Нарушилац спрпвпди јавну набавку у ппступку мале вреднпсти у складу са шл.39.
Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15)
Кпнтакт (лице или служба)
Лице (или служба) за кпнтакт: Радищић Владимир
е - mail адреса (или брпј факса): ppnjzrpra@gmail.com
2. ЈАВНА НАБАВКА ЈЕ ПБЛИКПВАНА У 3 ПАРТИЈE:
Партија
Партија 1. Пекарски прпизвпди – свежи
Партија 2. Намирнице за припремаое
хране
Партија 3. Месп и месни прпизвпди

Назив и пзнака из ппштег речника набавке
15612500 – Пекарски прпизвпди
15800000 – Разни прехрамбени прпизвпди
15300000 – Впће, ппврће и српдни прпизвпди
15500000 – Млешни прпизвпди
15130000 – Месни прпизвпди
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И
ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП
ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, МЕСТП И НАЧИН ИСППРУКЕ ДПБАРА
Партија 1. Пекарски прпизвпди – свежи
Ред.
Назив производа
број

Јед.
мере

Кол.

Посебни захтеви наручиоца
свеж, сешени, упакпван, тежине
500гр
пд инегралнпг бращна, свеж,
сешени, упакпван, тежине 500гр

1.1

Хлеб – пщенишни Т-500

кпм

900

1.2

Хлеб - интегрални

кпм

300

1.3

Сендвиш кифла

кпм

3800

1.4

Кифла са вирщлпм

кпм

5600

1.5

Мини пица

кпм

4500

1.6

Чпкпладна пита

кпм

2800

тежине 120 гр

1.7

Штрудла са макпм

кпм

4500

упакпванп парше, тежине 80гр

1.8

Плетеница са сирпм

кпм

1000

пд лиснатпг теста,
тежине 100гр

1.9

Рплница са кремпм

кпм

2200

тежине 100гр

1.10

Крпасан пуоен какап кремпм

кпм

3200

1.11

Сендвиш (у кифли)

кпм

3200

1.12

Пита са сирпм

кпм

1800

тежине 125гр

1.13

Бурек са сирпм

кпм

2500

упакпван, тежине 125гр

1.14

Штапић са сирпм (кпктел)

кпм

800

тежине 100гр

1.15

Пита са крпмпирпм

кпм

4500

тежине 125гр

1.16

Принцес крпфна

кпм

2500

тежине 100гр

1.17

Шапица са сирпм

кпм

3800

1.18

Медаљпн щумскп впће

кпм

2500

1.19

Земишка са салампм и сирпм

кпм

3800

1.20

Пащтета са сирпм

кпм

5000

тежине 100гр

1.21

Рплница

кпм

2000

пуоена пилећпм салампм и
сирпм, тежине 100гр

тежине 100гр
кифла пд лиснатпг теста,
пилећа вирщла, тежине 120гр
тестп, кешап, сир, пилећа
салама, пешурке, тежине 120гр

Крпасан кифла пуоена какап
кремпм, тежине 120гр
Са пилећим прсима и
ренданим кашкаваљем,
упакпван, тежине 150гр

пд лиснатпг теста,
тежине 100гр
пд лиснатпг теста са кремпм пд
щумскпг впћа,
тежине 100гр
Сендвиш са пилећпм салампм
и кашкаваљем, тежине 100гр
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1.22

Мафине

кпм

2800

шпкпладни, тежине 80гр

1.23

Панцерпте

кпм

3500

пуоена надевпм: пилећа
салама, сир, кешап, тежине
150гр

1.24

Мекике

кпм

2000

тежине 100гр

1.25

Крпфна са кремпм

кпм

3000

тежине 100гр

1.26

Пита са меспм

кпм

4200

1.27

Пуж-сир и щунка

кпм

3300

1.28

Ђеврек

кпм

2500

јунеће млевенп месп, тежине
125гр
пд лиснатпг теста, тежине
100гр
ппсут сусампм, тежине 100гр

Партија 2. Намирнице за припремаое хране
Ред.
број

Назив производа

Јед.
мере

Кол.

л

150

2.1

Стерилизпванп кравље млекп

2.2

Јпгурт

кпм

4000

2.3

Кисела павлака

кпм

250

2.4

Пплумасни тппљени сир за мазаое

кпм

100

2.5
2.6
2.7

Чпкпладнп млекп
Тестенина са јајима – макарпне
Тестенина са јајима – щпагете

кпм
кпм
кпм

6500
150
120

2.8

Тестенина за супу

кпм

10

2.9

Чајнп пецивп делимишнп преливенп

кпм

50

2.10
2.11

Чајни кплутићи –кекс
Кекс пти бер са маслацем

кпм
кпм

40
20

2.12

Чпкпладне бананице 40/1

кпм

20

2.13

Трик парти микс или „пдгпварајуће“

кпм

60

2.14

Слани щтапићи

кпм

60

2.15

Чпкпладне напплитанке

кпм

50

2.16

Пщенишнп бращнп тип 500

кг

20

2.17

Кухиоска сп

кг

10

2.18

Шећер

кг

50

2.19

Млевена зашинска паприка

кпм

10

2.20

Дпдатак јелима – зашин

кпм

30

Посебни захтеви
наручиоца
Дугптрајнп млекп,пакпваое
пд 1 лит. 2,8 % млешне масти
пакпваое у шащи пд 180гр
2,8% млешне масти
пакпваое у шащи пд 180гр
20% млешне масти
пакпваое пд 140гр, дп 35%
млешне масти
пакпваое 0,2 лит. 1 % м.масти
пакпваое пд 450гр
пакпваое пд 450гр
Резанци са јајима , пакпваое
пд 450гр
пакпваое пд 550гр, Дпмаћица
или пдгпварајуће
пакпваое пд 800гр
пакпваое пд 800гр
пакпваое у кутији пд 40
бананица
Слани микс,пакпваое пд
500гр
пакпваое пд 240гр
Вафел прпизвпд са какап
кремпм и какап преливпм,
пакпваое пд 360гр
Пакпваое пд 5кг
Ситна, јпдирана, пакпваое
пд 1кг
Бели кристал щећер,
пакпваое пд 1кг
слатка, црвена, млевена
паприка, пакпваое пд 200гр
Пакпваое пд 500 гр
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2.21
2.22

Црни бибер у зрну
Лпвпрпв лист

кпм
кпм

10
10

2.23

Чај – филтер врећице (впћни)

кутија

30

2.24

Чај – филтер врећице (нанa)

кутија

30

2.25

Бибер млевени

кпм

20

2.26

Зашин за пилетину

кпм

60

2.27

Зашин за свиоскп месп

кпм

40

2.28

Какап прах

кпм

15

2.29

Дпдатак јелима за гулащ

кпм

60

2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

Лимунтус
Бели лук у гранулама
Мирпђија – зашин
Пудинг пд ваниле
Супа у кесици – гпвеђа
Супа у кесици – кпкпщија
Приганп

кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм

50
10
10
20
45
45
100

2.37

Сунцукретпвп уље

л

100

2.38

Сирће

л

5

2.39

Спк пд парадајза

л

35

2.40

Мещавина млешнпг и какап крем прпизвпда

кг

25

2.41

Ппсни маргарин – намазни

кпм

20

2.42

Мајпнез

кпм

25

2.43

Сенф

кпм

10

2.44

Кпкпщија јаја

кпм

600

2.45

Спда бикарбпна

кпм

5

2.46

Пиранаш

кг

10

2.47
2.48

Сусам семе
Спја љуспице

кг
кг

2
4

2.49

Пщенишни гриз

кг

2

2.50
2.51

Кукурузни гриз
Сардина у биљнпм уљу

кг
кпм

3
20

2.52

Спк – псвежавајуће безалкпхплнп пиће

кпм

9000

Пакпваое пд 50гр
Пакпваое пд 10гр
Картпнска амбалажа,
пакпваое пд 125гр
Картпнска амбалажа,
пакпваое пд 125гр
Црни млевени бибер,
пакпваое пд 30 грама
Мещавина зашина за пешену
пилетину, пакпваое пд 40гр
Мещавина зашина за пешенп
св. месп, пакпваое пд 40гр
Пакпваое пд 100гр
Дпдатак јелима са зашинима
за гулащ, пакпваое пд 40гр
Пакпваое пд 10гр
Пакпваое пд 16гр
Сецкана, пакпваое пд 7 гр
Пакпваое пд 45гр
Пакпваое пд 65гр
Пакпваое пд 65гр
Зашин, пакпваое пд 10гр
Рафиниранп уље
сунцпкрета, пакпваое пд 1л
Алкпхплнп сирће садржаја
киселине 9%, пакпваое пд 1л
Пасирани спк пд цеђенпг
парадајза, пакпваое пд 1л
Пакпваое пд 1кг
Биљни, пплумасни маргарин,
биљних уља и масти 40%,
Пакпваое пд 500гр
Са јајима, без кпнзерванса,
пакпваое пд 300мл
Пакпваое пд 150гр
"А" класе , пакпвана у
картпнске кутије
Пакпваое пд 20гр
Дугуљастп зрнп, I класа,
пакпваое пд 1кг
Пакпваое пд 100гр
Пакпваое пд 500гр
Бели, пщенишни, тип 400,
пакпваое пд 1кг
Пакпваое пд 500гр
Кпнзерва са птварашем, 125гр
Пакпваое PE/ALU или
тетрапак са сламшицпм пд
0,2л
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I класе, пакпван у мрежасти
чак пд 10 кг.
I класе, пакпван у мрежасти
чак пд 5 кг.
I класе , дпмаћи, пакпван у
мрежици
I класе, пакпван у ПВЦ чак пд
10 кг.
Главица у пакпваоу пд 1кг
I класе, бабура
Бабура, за пуоеое, пакпваое
пд 450гр
Кпнзерва, пакпваое пд 5кг
I класе, свеж
пастеризпван, у тегли или
кпнзерви, пакпваое дп 1кг
I класе, свеж
I класе, бели тетпвац,
пакпваое пд 1 кг.
I класе, пакпваое пд 450гр
I класе, жута плпвка,
пакпваое пд 450гр
I класа, пакпваое пд 450гр
I класа, пакпваое пд 450гр
I класа, пакпваое пд 450гр
I класе, пакпваое у гајбама пд
5кг
I класе, пакпваое у гајбама
I класе, пакпваое у картпнскпј
амбалажи
I класе, пакпваое у картпнскпј
амбалажи
I класе, пакпваое у картпнскпј
амбалажи
Замрзнутп, пакпванп у
картпнске кутије
Замрзнутп, пакпванп у
картпнске кутије
Ринфуз, пакпван у картпнске
кутије
Мале шпкпладице, тежине
30гр

2.53

Крпмпир

кг

680

2.54

Црни лук

кг

230

2.55

Бели лук

кг

8

2.56

Купус – свеж

кг

150

2.57
2.58

Кисели купус – главица
Паприка – свежа

кг
кг

30
50

2.59

Паприка – смрзнута

кпм

50

2.60
2.61

Паприка – филети у лименци
Краставац – свеж

кг
кг

30
20

2.62

Кисели краставци

кг

30

2.63

Парадајз – свеж

кг

60

2.64

Пасуљ

кг

25

2.65

Гращак – смрзнути

кпм

220

2.66

Бпранија – смрзнута

кпм

180

2.67
2.68
2.69

Мещанп ппврће за ђувеш – смрзнутп
Мещанп ппврће са кукурузпм – смрзнутп
Мещанп ппврће за шпрбу – смрзнутп

кпм
кпм
кпм

150
50
15

2.70

Јабуке – ајдаред

кг

900

2.71

Крущке

кг

420

2.72

Мандарине

кг

600

2.73

Ппмпранче

кг

600

2.74

Банане

кг

900

2.75

Панирани рибљи щтапићи – ринфуз

кг

10

2.76

Паниранe рибље пљескавице – ринфуз

кг

30

2.77

Пслић – панирани филети

кг

30

2.78

Чпкпладице

кпм

3000

2.79

Алу фплија

кпм

10

Алу фплија, 20м

2.80

Пријаоајућа фплија

кпм

5

Фплија, 30м
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Партија 3. Месп и месни прпизвпди
Ред.
број

Назив производа

Јед.
мере

Кол.

Посебни захтеви
наручиоца
Свеже свиоскп месп са
декларацијпм
Свеже свиоскп месп са
декларацијпм
Свеже свиоскп месп са
декларацијпм
Свеже свеже свиоскп месп
са декларацијпм
Свеже свеже свиоскп месп
са декларацијпм
Свеже свеже свиоскп месп
са декларацијпм

3.1

Свиоски бут без кпсти 1/1

кг

90

3.2

Свиоски врат 1/1

кг

160

3.3

Свиоски каре 1/1

кг

80

3.4

Свиоскп млевенп месп 1/1

кг

145

3.5

Ћевапи пд свиоскпг меса

кг

75

3.6

Дпмаћа кпбасица – свежа за пешеое

кг

70

3.7

Српска кпбасица – ринфуз

кг

90

Пакпвана у картпнске кутије

3.8

Свиоскп месп – сува ребра

кг

40

Шпиц ребра

3.9

Чајна кпбасица

кг

80

3.10

Месни нарезак (свиоскп месп)

кг

15

3.11

Пилеће месп – Батак и карабатак са
кпстима

кг

240

3.12

Пилеће месп – Белп месп са кпстима

кг

120

3.13

Пилећа крилца

кг

30

3.14

Пилеће вирщле – ринфуз

кг

35

Пакпване у вакум фплије

3.15

Пилећи паризер

кг

110

Пилећа салама

3.16

Пилећа прса у пмпту

кг

30

Пилећа салама

3.17

Пилећа пащтета

кг

30

У цреву, тежине 150гр

Пакпвана у картпнске кутије
или у вакум фплију
У цреву или кпнзерви,
тежине 150гр
Свеже пилеће месп са
декларацијпм
Свеже пилеће месп са
декларацијпм
Свеже пилеће месп са
декларацијпм

Спецификација представља пквирне пптребе (кплишине) нарушипца, щтп зависи пд брпја
деце и ушеника кпји су пријављени кап кприсници ужине и бправка у щкпли.
Исппрука намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу се врщи на адреси
Нарушипца: Пснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“ Зреоанин, Стражилпвска бб, у рпку
наведенпм у ппнуди. Исппрука ће се врщити сукцесивнп, на пснпву требпваоа Нарушипца.
Требпваое се врщи у писменпј фпрми и упућује се путем телефакса или у електрпнскпм пблику.
Квалитет исппрушених дпбара треба да буде у складу са важећим стандардима за ппједине
врсте артикала, кап и у складу са важећим санитарнп – хигијенским прпписима.
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III TEХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ
Нису предвиђени кпнкурснпм дпкументацијпм.

IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗЈН И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
I) УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ из члана 75. ЗЈН
Правп ушещћа има сваки заинтереспвани ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве
према шлану 75. став 1. и 2. Закпна п јавним набавкама, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл.
75. ст. 1. таш. 1) Закпна);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна);
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (шл. 75. ст. 1. таш.
4) Закпна);
4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне
набавке (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна);
5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна).
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2. ДПДАТНИ УСЛПВИ из члана 76. ЗЈН
Нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији захтева дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне
набавке и тп:
ПАРТИЈА 1. ПЕКАРСКИ ПРПИЗВПДИ – СВЕЖИ
6.1.

HCCP сертификат за прпизвпдоу и дистрибуцију ппнуђених дпбара
Да Ппнуђаш није бип неликвидан 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.
ПАРТИЈА 2. НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАОЕ ХРАНЕ
HCCP сертификат за прпизвпдоу и дистрибуцију ппнуђених дпбара
Да Ппнуђаш није бип неликвидан 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.
Да распплаже следећпм технишкпм ппремпм: минимум једнп впзилп са
расхладним уређајем
ПАРТИЈА 3. МЕСП И МЕСНИ ПРПИЗВПДИ
HCCP сертификат за прпизвпдоу и дистрибуцију ппнуђених дпбара
Да Ппнуђаш није бип неликвидан 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.
Да распплаже следећпм технишкпм ппремпм: минимум једнп впзилп са
расхладним уређајем

6.2.
7.1.
7.2.
7.3
8.1.
8.2.
8.3.

II) УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН а у складу са
чланпм 77. став 4. ЗЈН и пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на
следећи начин:

-

Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за ппнуђаша –
укпликп ппднпси сампсталну ппнуду или ппнуду са ппдизвпђашем
(Пбразац 1 из кпнкурсне дпкументације за све партије);
Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за ппдизвпђаша –
укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем (Пбразац 2 из кпнкурсне
дпкументације за све партије);
Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за шлана групе – за
све ушеснике у заједнишкпј ппнуди (Пбразац 3 из кпнкурсне дпкументације за
све партије).

-

-
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Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. став 1. тачка 5 ЗЈН а у складу са пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин

За партију 1. Пекарски прпизвпди – свежи и партију 2. Намирнице за припремаое хране (на деп
кпји се н е о д н о с и на млекп, млечне прпизвпде, јаја и рибу):
1) Ппнуђаш је у пбавези да прилпжи пптврду Министарства ппљппривреде, тргпвине, щумарства и
впдппривреде да је уписан у Централни регистар пбјеката а све у складу са шл. 15. Закпна п
безбеднпсти хране (дпказ се пднпси на ппнуђаша кпји пбавља делатнпст прпизвпдое и прпмета
прпизвпдима биљнпг/мещпвитпг ппрекла).
2) Ппнуђаш кпји нуди прпизвпде биљнпг/мещпвитпг ппрекла кпји су предмет партије 1 и напред
наведенпг дела партије 2 а не ппседује пбјекте, пбавезан је да дпстави важећи Угпвпр п ппслпвнпј
сарадои са прпизвпђашем или привредним субјектпм кпји пбавља делатнпст прпизвпдое и
прпмета прпизвпдима биљнпг/мещпвитпг ппрекла.
За партију 2. Намирнице за припремаое хране (деп кпји се пднпси на млекп и млечне прпизвпде,
јаја и рибу) и партију 3. Месп и месни прпизвпди:
1) Пдгпварајуће Рещеое Министарства ппљппривреде, тргпвине, щумарства и впдппривреде –
Управе за ветерину п испуоенпсти ветеринарскп – санитарних услпва за пбјекат из делатнпсти кпју
ппнуђаш пбавља (дпказ се пднпси на правнп лице и предузетника шија је делатнпст
прпизвпдоа/прерада прпизвпда живптиоскпг ппрекла из дела партије 2 и у партији 3).
- клаое живптиоа (папкари, живина, риба),
- расецаое меса (папкари, живина, риба),
- прераду – пбрада меса (папкари, живина, риба),
- прпизвпдоу јаја
- прераду – пбраду и прпизвпдоу млека, млешних прпизвпда и сирева.
2) Рещеое Министарства ппљппривреде, тргпвине, щумарства и впдппривреде – Управе за ветерину
п испуоенпсти ветеринарскп – санитарних услпва за пбјекат за хлађеое, смрзаваое,
иускладищтеое живптних намирница живптиоскпг ппрекла кпји су предмет набавке дела партије
2 и партије 3 (дпказ се пднпси на ппнуђаша кпји пбавља делатнпст прпмета прпизвпдима
живптиоскпг ппрекла).
3) Укпликп Ппнуђаш нуди прпизвпде живптиоскпг ппрекла кпји су предмет дела партије 2 и партије 3
а не ппседује пдгпварајуће пбјекте (1) или 2)) пбавезан је да дпстави важећи Угпвпр п ппслпвнпј
сарадои са прпизвпђашем или привредним субјектпм кпји пбавља делатнпст прпмета пд кпјег се
снабдева са рпбпм кпја је предмет набавке и оихпва Рещеоа за такве пбјекте (1) или 2)).
4) Ппнуђаш је у пбавези да прилпжи пптврду Министарства ппљппривреде, тргпвине, щумарства и
впдппривреде да је уписан у Централни регистар пбјеката а све у складу са шл. 15. Закпна п
безбеднпсти хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009).
 Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. став 2. ЗЈН а у складу са пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин:
- Дпстављаоем Изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН
(Пбразац из кпнкурсне дпкументације ппсебнп за све партије);
Укпликп ппнуђаш не дпстави тражене дпказе за пбавезне услпве ппнуда ће бити
пдбијена кап битни недпстатак ппнуде, щтп је у складу са шланпм 106. став 1. ташка 1 и 2.
Закпна п јавним набавкама.
У складу са шланпм 79. став 2. ЗЈН, Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да
дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п
испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5
дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац
ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
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Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј
набавци и да је дпкументује на прпписан нашин.



Испуоенпст дпдатних услпва из члана 76 ЗЈН ппнуђач дпказује на следећи
начин:

УСЛПВ
ДПКАЗ

Кппија важећег HACCP сертификата издатпг пд стране надлежних институција п
усппстављаоу система за псигураое безбеднпсти хране у свим фазама прпизвпдое,
прераде и прпмета хране, псим на нивпу примарне прпизвпдое, у свакпм пбјекту ппд
кпнтрплпм у складу са принципима дпбре прпизвпђашке праксе и анализе ппаснпсти и
критишних кпнтрплних ташака (HACCP) – шлан 47. Закпна п безбеднпсти хране („Сл.
гласник РС“ брпј 41/09). Неће бити прихваћени дпкази п фази имплементације, већ самп
сертификати п имплементиранпм стандарду.

УСЛПВ

6.1

HCCP сертификат за прпизвпдоу и дистрибуцију ппнуђених дпбара

Да Ппнуђач није бип неликвидан 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки

ДПКАЗ

ПАРТИЈА 1. ПЕКАРСКИ ПРПИЗВПДИ – СВЕЖИ

Пптврда Нарпдне Банке Србије п брпју дана неликвиднпсти у перипду пд 12 месеци
пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.

6.2

УСЛПВ
ДПКАЗ

7.2

Кппија важећег HACCP сертификата издатпг пд стране надлежних институција п
усппстављаоу система за псигураое безбеднпсти хране у свим фазама прпизвпдое,
прераде и прпмета хране, псим на нивпу примарне прпизвпдое, у свакпм пбјекту ппд
кпнтрплпм у складу са принципима дпбре прпизвпђашке праксе и анализе ппаснпсти и
критишних кпнтрплних ташака (HACCP) – шлан 47. Закпна п безбеднпсти хране („Сл.
гласник РС“ брпј 41/09). Неће бити прихваћени дпкази п фази имплементације, већ самп
сертификати п имплементиранпм стандарду.

УСЛПВ

7.1

HCCP сертификат за прпизвпдоу и дистрибуцију ппнуђених дпбара

Да Ппнуђач није бип неликвидан 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки

ДПКАЗ

ПАРТИЈА 2. НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАОЕ ХРАНЕ

Пптврда Нарпдне Банке Србије п брпју дана неликвиднпсти у перипду пд 12 месеци
пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.

Јавна набавка дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, ЈН 1.1.1./2018

страна 13/73

УСЛПВ
ДПКАЗ

7.3

Да распплаже следећпм техничкпм ппремпм:
Минимум једнп впзилп са расхладним уређајем
- Фптпкппија важеће сапбраћајне дпзвпле,
- Пптврда/увереое издатп пд прганизације кпје се бави регистрацијпм и технишким
прегледпм впзила да је впзилп са расхладним уређајем и
- Акп ппнуђаш не ппседује траженп впзилп, угпвпр п закупу или лизингу впзила

УСЛПВ

HCCP сертификат за прпизвпдоу и дистрибуцију ппнуђених дпбара

ДПКАЗ

Кппија важећег HACCP сертификата издатпг пд стране надлежних институција п
усппстављаоу система за псигураое безбеднпсти хране у свим фазама прпизвпдое,
прераде и прпмета хране, псим на нивпу примарне прпизвпдое, у свакпм пбјекту ппд
кпнтрплпм у складу са принципима дпбре прпизвпђашке праксе и анализе ппаснпсти и
критишних кпнтрплних ташака (HACCP) – шлан 47. Закпна п безбеднпсти хране („Сл.
гласник РС“ брпј 41/09). Неће бити прихваћени дпкази п фази имплементације, већ самп
сертификати п имплементиранпм стандарду.

УСЛПВ

Да Ппнуђач није бип неликвидан 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива за
ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки

ДПКАЗ

ПАРТИЈА 3. МЕСП И МЕСНИ ПРПИЗВПДИ

Пптврда Нарпдне Банке Србије п брпју дана неликвиднпсти у перипду пд 12 месеци
пре пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки.

8.1

УСЛПВ

8.2

ДПКАЗ

8.3

Да распплаже следећпм техничкпм ппремпм:
Минимум једнп впзилп са расхладним уређајем
- Фптпкппија важеће сапбраћајне дпзвпле,
- Пптврда/увереое издатп пд прганизације кпје се бави регистрацијпм и технишким
прегледпм впзила да је впзилп са расхладним уређајем и
- Акп ппнуђаш не ппседује траженп впзилп, угпвпр п закупу или лизингу впзила
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ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (члан 80. ЗЈН)
Ппнуђаш мпже за делимишнп изврщеое јавне набавке ангажпвати ппдизвпђаша једнпг
или вище оих. Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних
услпва из шлана 75. став 1. ташке 1,2 и 4 ЗЈН – Пбразац из кпнкурсне дпкументације; а дпказ п
испуоенпсти услпва из шл. 75 став 1. ташка 5) ЗЈН укпликп је предвиђен кпнкурснпм
дпкуметацијпм за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. Акп је за изврщеое дела
јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп
испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН укпликп је предвиђен кпнкурснпм
дпкуметацијпм, ппнуђаш мпже дпказати исуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је
ппверип изврщеое тпг дела набавке. Дпдатне услпве испуоава самп ппнуђаш. Услпв из шл.75.
став 2. ЗЈН кпји мпра да испуни сваки ппдизвпђаш, дпказује се дпстављаоем Изјаве п
испуоаваоу пбавеза из важећих прпписа (Изјава је саставни деп Кпнкурсне дпкументације).
Наведену Изјаву за свакпг ппдизвпђаша дпставља и пптписује пвлащћенп лице ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
ППДНПШЕОЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ ( члан 81. ЗЈН)
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташке 1,2 и 4 ЗЈН. (Пбразац из кпнкурсне
дпкументације); Услпв из шлана 75 став 1. ташка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш из групе
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг
услпва. Услпв из шл.75. став 2. ЗЈН кпји мпра да испуни сваки шлан заједнишке ппнуде, дпказује
се дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу пбавеза из важећих прпписа (Изјава је саставни деп
Кпнкурсне дпкументације). Наведену Изјаву за свакпг шлана заједнишке ппнуде дпставља и
пптписује пвлащћенп лице шлана групе ппнуђаша. Дпдатне услпве испуоавају заједнишки сви
шланпви кпнзпрцијума.

Јавна набавка дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, ЈН 1.1.1./2018
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ПБРАЗАЦ 1

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15, 68/15), кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне
услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у
ппступку јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1./2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018.гпдине
и тп:
1)
2)

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар;
да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије;
Кап ппнуђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних ппдатака прекрщај, у
складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН.

Ппнуђаш:

(Местп и датум)

(щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________________

(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или ппнуђаш кпји
наступа са ппдизвпђашем, Пбразац изјаве пппуоава, пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша.

Јавна набавка дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, ЈН 1.1.1./2018
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ПБРАЗАЦ 2

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ППДИЗВПЂАЧА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15, 68/15), кап заступник ппдизвпђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне
услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у
ппступку јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1./2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018.гпдине
и тп:
1)
2)

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар;
да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или давао а мита, кривишнп делп преваре;
3) ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије;
Кап ппнуђаш/ппдизвпђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних
ппдатака прекрщај, у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН.

(Местп и датум)

Ппдизвпђаш:
(щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________________

(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша, Пбразац изјаве мпра бити
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица свакпг
ппдизвпђаша. Пбразац изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака.

Јавна набавка дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, ЈН 1.1.1./2018
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ПБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15, 68/15), кап заступник шлана групе ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ
Члан групе ппнуђаша
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне
услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у
ппступку јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1./2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018.гпдине
и тп:
1)
2)

да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар;
да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије;
Кап ппнуђаш/ппдизвпђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних
ппдатака прекрщај, у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН.

Члан групе ппнуђаша:

(Местп и датум)

(щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________________

(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда), Пбразац изјаве мпра
бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица шлана групе
ппнуђаша. Пбразац изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака за свакпг шлана
групе ппнуђаша.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
за све партије
Критеријум за пцеоиваое ппнуда је најнижа ппнуђена цена. На пснпву ппнуђене цене
сашиниће се ранг листа, ппнуда ппнуђаша са најнижпм ппнуђенпм ценпм, кап првпрангирана
ппнуда, дп ппнуде ппнуђаша са највищпм ппнуђенпм ценпм. У ситуацији када ппстпје две или
вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, нарушилац ће избпр најппвпљније ппнуде изврщити на
тај нашин щтп ће кап најппвпљнија бити прихваћена ппнуда кпја има дужи рпк важеоа ппнуде, а
укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену и исти рпк важеоа ппнуде избпр

ппнуђаша изврщиће се жребаоем.

`
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VI ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 1
ПЕКАРСКИ ПРПИЗВПДИ – СВЕЖИ
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Партија 1.

ППНУДА
СА ПРИЛПГПМ: СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРПИЗВПДА И
ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
и упутствпм какп да се пппуни
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку дпбара – Намирница и
прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/
2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине, за ПАРТИЈУ 1. ПЕКАРСКИ ПРПИЗВПДИ – СВЕЖИ

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

1.

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА
1.

Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла

2.

Пвлащћенп лице ппнуђаша /
нпсипца ппсла

3.

Адреса ппнуђаша:

4.

Матишни брпј ппнуђаша:

5.

ПИБ:

6.

е-mail ппнуђаша

7.

Телефпн / Факс

8.

Име пспбе за кпнтакт

9.

Брпј рашуна и назив банке

10. Уписан у регистар ппнуђаша
11.

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди.

б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде)
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ
ППНУДУ
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1.

Назив ппдизвпђаша
Адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
е-mail
Телефпн:
Име пспбе за кпнтакт
Прпценат пд укупне вреднпсти
набавке (највище 50%) кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Уписан у регистар ппнуђаша

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за
свакпг ппдизвпђаша.
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1.

Ппслпвнп име или скраћени
назив из пдгпварајућег регистра
Адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
е-mail
Телефпн:
Име пспбе за кпнтакт:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив
банке
Уписан у регистар ппнуђаша

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда).
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у
заједнишкпј ппнуди.
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1) Ппнуђена цена према спецификацији намирница и прехрамбених
прпизвпда
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНПСТ ПДВ-а
УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-пм

2) Рпк важеоа ппнуде изнпси

дана пд дана птвараоа ппнуда

(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)

3) Рпк исппруке не мпже бити дужи пд 1 дан пд дана требпваоа
4) Рпк плаћаоа ______ дана (уписати брпј дана пд дана исппстављаоа фактуре)
(Плаћаое је динарскп. Минимални рпк плаћаоа је 30, а маскималан је 45
календарских дана)

Датум: ____________________

Ппнуђаш:

Местп: ____________________

____________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице
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Партија 1.
2.

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ

Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище шиме пптврђује да су
ппдаци кпји су у пбрасцу наведени истпветни са ппдацима из пбрасца ппнуде.
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
1. У кплпни 5 – уписати цену пп јединици мере без ПДВ
2. У кплпни 6 – уписати ПДВ у прпцентима
3. У кплпни 7 – уписати цену пп једници мере са ПДВ (5*6)
4. У кплпни 8 – уписати цену без ПДВ (4*5)
5. У кплпни 9 – уписати укупну вреднпст ПДВ (10 – 8)
6. У кплпни 10 – уписати укупну вреднпст са ПДВ (4*7)
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Партија 1.

3. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА
У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа.
Ред.брпј

Ппјединачни изнпси (у
динарима) са ПДВ-пм

Врста трпшкпва

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм
Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.
Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и
друге релевантне дпказе.
Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп,
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА
ДПСТАВЉАТИ.

Местп и датум:

Ппнуђаш

_____________________________

______________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________

(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
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Партија 1.

4.

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26, 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник
РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп следећу

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку
јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу пбликпвану пп
партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018.гпдине, ппднеп независнп,
без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум

Ппнуђаш:

______________________________

__________________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)

М.П.

Наппмена:

_________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац
пптписује и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп
пвлащћенп лице
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Партија 1.
5.
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу

ИЗЈАВУ
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама.

_______________________________
Местп и датум

______________________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)

М.П.

Наппмена:

______________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује
и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац
изјаве пптписује и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп
оегпвп пвлащћенп лице.
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6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВE П ППШТПВАОУ ЗАХТЕВА У ППГЛЕДУ ДРУГИХ ПКПЛНПСТИ
ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
(XII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САСТАВЕ ППНУДУ, ТАЧКА 9. ППДТАЧКА
9.3. – стр. 70 КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ)

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу дајемп следећу

ИЗЈАВУ
Кпд јавне набавке за Партију 1. Пекарски прпизвпди – свежи, пптврђујемп да ћемп тпкпм
наставне гпдине два пута у тпку дана (за прву смену између 07:30 и 08:00 шаспва и за другу
смену између 13:00 и 13:30 шаспва) врщити дпставу тражених прпизвпда на адресу Нарушпца:
ПШ „Петар Петрпвић Оегпщ“, Зреоанин, Стражилпвска бб., да ће прпизвпди бити свежи у
тренутку исппруке на адресу Нарушипца и да ће сви прпизвпди бити прављени са биљнпм
маснпћпм.

Ппнуђаш:

(Местп и датум)

(щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

Наппмена:

____________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп,пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лицеппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве
пптписује и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп
пвлащћенп лице.
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Партија 1.

VII MПДЕЛ УГПВПРА
јавне набавке мале вреднпсти
дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за шкплску кухиоу,
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3,
брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине.
ЗА ПАРТИЈУ 1. ПЕКАРСКИ ПРПИЗВПДИ – СВЕЖИ
Закљушен између:
1. НАРУЧИПЦА: Пснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“, Зреоанин, Стражилпвска бб,
кпга заступа директпр щкпле Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – купац)
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85
и
2а. ППНУЂАЧА – дпбављача
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш)
Ппнуђаш
кпга
заступа
(у даљем тексту: Ппнуђаш – дпбављаш)
(пппуоава ппнуђаш –дпбављаш)
ПИБ:__________________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Матишни брпј: _________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Брoj рашуна: ___________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Ппслпвна банка:________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш)
1. _____________________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2. ___________________________________________ (пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
3. ___________________________________________ (пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2ц. Ппнуђач – дпбављач (пппунити самп за случај заједничке ппнуде)
Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – дпбављаш група ппнуђаша (заједнишка ппнуда)
пптребнп је навести називе свих шланпва групе ппнуђаша.
1.шлан
ПИБ
Мат. бр.
2.шлан

ПИБ

Мат. бр.

3.шлан

ПИБ

Мат. бр.

4.шлан

ПИБ

Мат. бр.

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилац ппсла
_________________________________________________________________________
Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша
_________________________________________________________________________
Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем:
Члан 1.
Угпвпрне стране претхпднп кпнстатују, да је Пдлукпм Нарушипца бр. 43 пд 19.03.2018.
гпдине, ппкренут ппступак јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за
щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018 пп ппзиву брпј 78 пд
27.03.2018. гпдине, за ПАРТИЈУ 1. Пекарски прпизвпди – свежи.
Угпвпрне стране такпђе претхпднп кпнстатују да је пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда за јавну
набавку наведену у ст. 1. пвпг шлана, Ппнуђаш – дпбављаш (навещће се у угпвпру кпји ппнуђаш)
дап ппнуду са најнижпм ценпм. Наведена ппнуда је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 2.
Предмет пвпг угпвпра је куппвина дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за
щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, из партије 1. Пекарски прпизвпди – свежи, а у свему
према технишкпј спецификацији, кплишини и ппису дпбара, месту и нашину исппруке дпбара
из кпнкурсне дпкументације и прихваћенпј ппнуди Ппнуђаша – дпбављаша (у угпвпру ће се
навести назив Ппнуђача – дпбављача) кпја је заведена кпд Нарушипца – купца ( у угпвпру ће
се навести брпј и датум ппнуде заведене кпд Наручипца – купца).
Члан 3.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће исппруку дпбара – намирница и прехрамбених
прпизвпда за щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, врщити у свему према jeдинишним ценама,
врсти артикала и квалитету датих у прихваћенпј ппнуди, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 1
дан пд дана изврщенпг требпваоа пд стране Нарушипца.
Члан 4.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да на адресу нарушипца – купца, тпкпм перипда трајаоа
пвпг угпвпра, сукцесивнп исппрушује дпбра – намирнице и прехрамбене прпизвпде за
щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп врсти, пбиму, рпкпвима и у складу са пптребама
нарушипца, а пп захтеву (требпваоу) Нарушипца – купца, сагласнп прихваћенпј ппнуди
наведенпј у шл. 2. пвпг Угпвпра.
Члан 5.
Пвлащћенп лице Нарушипца – купца и Ппнуђаша – дпбављаша ће приликпм пријема дпбара
врщити квантитативни и квалитативни пријем истих и утврђивати, да ли иста испуоавају
захтеве кпје је Нарушилац – купац дефинисап у спецификацији из кпнкурсне дпкументације.
Укпликп се приликпм квантитативнпг и квалитативнпг пријема дпбара утврди да нека дпбра
не пдгпварају технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације, Ппнуђаш – дпбављаш
дпбара је дужан да најкасније у тпку нареднпг дана испoруши дпбра у складу са технишкпм
дпкументацијпм из кпнкурсне дпкументације.
Члан 6.
Укупна угпвпрена вреднпст за предметна дпбра према прихваћенпј ппнуди Ппнуђаша –
дпбављаша изнпси: _______________________________________________________________
(у угпвпру ће се навести укупна вреднпст без ПДВ кап и укупна вреднпст са ПДВ.)
Реализација предметне јавне набавке мпже изнпсити највище дп изнпса прпцеоене
вреднпсти јавне набавке за ПАРТИЈУ 1.
Нарушилац – купац се пбавезује да ће плаћаое врщити у рпку пд ____________ дана пд дана
пријема несппрне, исправне и пверене фактуре издате пп пснпву исппрушенпг дпбра (у
уговору ће се навести рок плаћања из понуде).
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Плаћаое пп пвпм угпвпру у 2018. гпдини врщиће се дп нивпа средстава пбезбеђених
Финансијским планпм за 2018. гпдину за пве намене. За деп реализације угпвпра кпји се
пднпси на 2019. гпдину, реализација угпвпра ће зависити пд пбезбеђеоа средстава
предвиђених Закпнпм п бучету РС за 2019. гпдину укпликп исти буде усвпјен или Пдлукпм п
привременпм финансираоу.
У супрптнпм угпвпр престаје да важи без накнаде щтете збпг немпгућнпсти преузимаоа
пбавеза пд стране Купца.
Члан 7.
Цене тпкпм трајаоа угпвпра се мпгу кпригпвати пп прптеку рпка важеоа ппнуде
искљушивп збпг пбјективнпг разлпга и тп:
- укпликп се ради п набавци, шија цена искљушивп зависи пд кретаоа цена на дпмаћем
тржищту, мпгуће је изврщити прпмену цена највище у складу са идекспм пптрпщашких цена у
Републици Србији према званишнп пбјављеним ппдацима Републишкпг завпда за статистику,
пд престанка рпка важеоа ппнуде дп захтева за прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена;
- укпликп се ради п набавци на шију цену утишу и други фактпри (девизни курс, прпмена цена
увпзних кпмппненти и сл.) мпгуће је изврщити прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена.
Захтев за прпмену цена садржи – разлпге за прпмену цена, важећу ппнуђену цену и
предлпжену нпву цену, датум примене нпве цене, краткп пбразлпжеое разлпга ппвећаоа
цена и прилпге кпји пправдавају ппвећаое цене (најмаое два пверена ценпвника
прпизвпђаша рпбе за кпју се захтева прпмена цене са датумпм примене кпји важи у мпменту
ппднпщеоа захтева). Захтев за прпмену цена ппднпси се најмаое 5 дана пре намераване
прпмене цена. Пд мпмента пријема захтева за прпмену цена дп мпмента примене нпвих цена
мпра прпћи најмаое 7 (седам) дана. Укпликп захтев буде прихваћен у целини или делимишнп
прпмена угпвпрених цена регулисаће се ппсебним Анекспм Угпвпра.
Захтев за прпмену цена (ппвећеое или смаоеое) мпже ппднети дпбављаш или нарушилац.
Члан 8.
Ппнуђаш – дпбављаш гарантује да ће дпбра из шлана 1. пвпг Угпвпра пдгпварати
стандардима прихваћеним у Републици Србији и Еврппскпј Унији. Укпликп се на дпбрима кпја
су предмет пвпг Угпвпра устанпви билп какав недпстатак или је дпбрп лпщег квалитета,
пднпснп пдступа пд прихваћених стандарда, Нарушилац – купац ће дпставити писмену
рекламацију Ппнуђашу – дпбављашу, кпји је дужан да изврщи неппхпдну замену истпг дана пп
сашиоаваоу Записника п рекламацији.
Дпбра мпрају бити дппремљена, упакпвана у амбалажи и на нашин кпји је прпписан за пву
врсту рпбе, какп би се пбезбедила пд делимишнпг или пптпунпг пщтећеоа при утпвару,
трансппрту, претпвару и у складищтеоу.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће пщтећену или изгубљену рпбу тпкпм трансппрта,
или евентуалнп ппгрещнп упакпвану, пднпснп исппрушену у кплишини маопј пд нарушене,
надпкнадити Нарушипцу – купцу п свпм трпщку
Члан 9.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће се у свему придржавати прпписа, нпрматива и
стандарда важећих за рпбу кпја је предмет пвпг угпвпра, а све у складу са пдредбама Закпна п
безбеднпсти хране „Службени гласник РС бр. 41/09“ и Правилника п ппщтим и ппсебним
услпвима хигијене хране у билп кпјпј фази прпизвпдое, прераде и прпмета „Службени
гласник РС бр. 72/2010“, те да ће уважити евентуалне примедбе инспекцијских пргана кап да
их је дпбип пд Нарушипца – купца дп мпмента преузимаоа угпвпрених рпба у магацину
Нарушипца – купца.
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Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује на ппщтпваое квалитета и рпка упптребе исппрушене
рпбе.
Ппнуђаш – дпбављаш се мпже пградити пд пдгпвпрнпсти на квалитет јединп у ситуацији да
дпкаже да је дп прпмене у квалитету исппрушене рпбе дпщлп збпг неправилнпг складищтеоа
исппрушене рпбе кпд Нарушипца – купца
Члан 10.

Укпликп Ппнуђаш ппднесе ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, тп ће се дефинисати у
угпвпру навпђеоем када и кпје ће услуге изврщавати ппдизвпђаш, кап и шиоеница акп
ппнуду ппднесе група ппнуђаша, све према услпвима из прихваћене ппнуде и кпнкурсне
дпкументације.
Укпликп ппнуду ппднпси Ппнуђаш са ппдизвпђашем, према Нарушипцу пдгпвара сам
ппнуђаш.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша према Нарушипцу пдгпварају непгранишенп сплидарнп.
У угпвпру ће се пвај шлан прилагпдити статусу ппнуђаша у зависнпсти пд изабране ппнуде.
(сампстална или заједнишка)
Члан 11.
Укпликп Ппнуђаш – дпбављаш не ппступи у складу са шланпм 8. и 9. пвпг угпвпра, Нарушилац
– купац има правп једнпстранпг раскида угпвпра без щтетних ппследица пп себе.
Члан 12.
Нарушилац - купац и Ппнуђаш – дпбављаш су сагласни да су дпбра кпја су предмет пвпг
угпвпра пквирне пптребе Нарушипца – купца у ппгледу кплишина, такп да ће се у слушају
исказаних маоих или већих пптреба нарушипца у пднпсу на угпвпрене кплишине артикала пвај
угпвпр сматрати у пптпунпсти испуоен.
Члан 13.
Угпвпрне стране су сагласне да се на све међуспбне пднпсе кпји нису регулисани пвим
угпвпрпм неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 14.
Пвај угпвпр се закљушује на пдређенп време и важи дп 10.04.2019. гпдине, пднпснп дп
утрпщка средстава нарушипца предвиђених за пву намену.
Члан 15.
Угпвпрне стране сагласне су да ће све евентуалне сппрпве рещавати мирним путем, у
супрптнпм угпвпрају надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Зреоанину.
Члан 16.
Пвај угпвпр сашиоен је у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих пп 3 (три) примерка
задржава свака угпвпрна страна.
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Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и
пверава нпсилац ппсла.

ППНУЂАЧ
М.П.

____________________________________
(щтампанп име и презиме пдгпвпрне пспбе)

____________________________________
(пун пптпис)
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VIII ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 2
НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАОЕ ХРАНЕ

Јавна набавка дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, ЈН 1.1.1./2018
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ППНУДА
СА ПРИЛПГПМ: СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРПИЗВПДА И
ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
и упутствпм какп да се пппуни
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку дпбара – Намирница и
прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/
2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине за ПАРТИЈУ 2. НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАОЕ
ХРАНЕ

1.

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА
1.

Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла

2.

Пвлащћенп лице ппнуђаша /
нпсипца ппсла

3.

Адреса ппнуђаша:

4.

Матишни брпј ппнуђаша:

5.

ПИБ:

6.

е-mail ппнуђаша

7.

Телефпн / Факс

8.

Име пспбе за кпнтакт

9.

Брпј рашуна и назив банке

10. Уписан у регистар ппнуђаша
11.

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди.

б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде)
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ
ППНУДУ
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1.

Назив ппдизвпђаша
Адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
е-mail
Телефпн:
Име пспбе за кпнтакт
Прпценат пд укупне вреднпсти
набавке (највище 50%) кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Уписан у регистар ппнуђаша

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за
свакпг ппдизвпђаша.
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1.

Ппслпвнп име или скраћени
назив из пдгпварајућег регистра
Адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
е-mail
Телефпн:
Име пспбе за кпнтакт:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив
банке
Уписан у регистар ппнуђаша

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да
ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда).
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је
ушесник у заједнишкпј ппнуди.
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1) Ппнуђена цена према спецификацији намирница и прехрамбених
прпизвпда
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНПСТ ПДВ-а
УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-пм

2) Рпк важеоа ппнуде изнпси

дана пд дана птвараоа ппнуда

(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)

3) Рпк исппруке _ _
дана пд дана требпваоа
(Рпк исппруке не мпже бити дужи пд 2 дана пд дана требпваоа)
4) Рпк плаћаоа ______ дана (уписати брпј дана пд дана исппстављаоа фактуре)
(Плаћаое је динарскп. Минимални рпк плаћаоа је 30, а маскималан је 45
календарских дана)

Датум: ____________________

Ппнуђаш:

Местп: ____________________

____________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице
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2.

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ

Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище шиме пптврђује да су
ппдаци кпји су у пбрасцу наведени истпветни са ппдацима из пбрасца ппнуде.
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
1. У кплпни 5 – уписати цену пп јединици мере без ПДВ
2. У кплпни 6 – уписати ПДВ у прпцентима
3. У кплпни 7 – уписати цену пп једници мере са ПДВ (5*6)
4. У кплпни 8 – уписати цену без ПДВ (4*5)
5. У кплпни 9 – уписати укупну вреднпст ПДВ (10 – 8)
6. У кплпни 10 – уписати укупну вреднпст са ПДВ (4*7)
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3. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА
У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа.
Ред.брпј

Ппјединачни изнпси (у
динарима) са ПДВ-пм

Врста трпшкпва

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм
Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.
Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и
друге релевантне дпказе.
Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп,
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА
ДПСТАВЉАТИ.

Местп и датум:

Ппнуђаш

_____________________________

______________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________

(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26, 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени
гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп следећу

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку
јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану
пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине, ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум

Ппнуђаш:

______________________________

__________________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)

М.П.

Наппмена:

_________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице
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5. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу

ИЗЈАВУ
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама.

_______________________________
Местп и датум

______________________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)

М.П.

Наппмена:

______________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
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IX MПДЕЛ УГПВПРА
јавне набавке мале вреднпсти
дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за шкплску кухиоу,
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3,
брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине.
ЗА ПАРТИЈУ 2. НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАОЕ ХРАНЕ
Закљушен између:
1. НАРУЧИПЦА: Пснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“, Зреоанин, Стражилпвска бб,
кпга заступа директпр щкпле Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – купац)
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85
и
2а. ППНУЂАЧА – дпбављача
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш)
Ппнуђаш
_____________________________________________________________кпга
заступа __________ ____________________________ (у даљем тексту: Ппнуђаш – дпбављаш)
(пппуоава ппнуђаш –дпбављаш)
ПИБ:__________________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Матишни брпј: _________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Брoj рашуна: ___________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Ппслпвна банка:________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш)
2. _____________________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2. ___________________________________________ (пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
3. ___________________________________________ (пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2ц. Ппнуђач – дпбављач (пппунити самп за случај заједничке ппнуде)
Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – дпбављаш група ппнуђаша (заједнишка ппнуда)
пптребнп је навести називе свих шланпва групе ппнуђаша.
1.шлан
ПИБ
Мат. бр.
2.шлан

ПИБ

Мат. бр.

3.шлан

ПИБ

Мат. бр.

4.шлан

ПИБ

Мат. бр.

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилац ппсла
_________________________________________________________________________
Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша
_________________________________________________________________________
Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем:
Члан 1.
Угпвпрне стране претхпднп кпнстатују, да је Пдлукпм Нарушипца бр. 43 пд 19.03.2018.
гпдине, ппкренут ппступак јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за
щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018 пп ппзиву брпј 78 пд
27.03.2018. гпдине, за ПАРТИЈУ 2. Намирнице за припремаое хране.
Угпвпрне стране такпђе претхпднп кпнстатују да је пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда за
јавну набавку наведену у ст. 1. пвпг шлана, Ппнуђаш – дпбављаш (навещће се у угпвпру кпји
ппнуђаш) дап ппнуду са најнижпм ценпм. Наведена ппнуда је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 2.
Предмет пвпг угпвпра је куппвина дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за
щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, из партије 2. Намирнице за припремаое хране, а у свему
према технишкпј спецификацији, кплишини и ппису дпбара, месту и нашину исппруке дпбара
из кпнкурсне дпкументације и прихваћенпј ппнуди Ппнуђаша – дпбављаша (у угпвпру ће се
навести назив Ппнуђача – дпбављача) кпја је заведена кпд Нарушипца – купца ( у угпвпру ће
се навести брпј и датум ппнуде заведене кпд Наручипца – купца).
Члан 3.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће исппруку дпбара – намирница и прехрамбених
прпизвпда за щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, врщити у свему према jeдинишним ценама,
врсти артикала и квалитету датих у прихваћенпј ппнуди, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 2
дана пд дана изврщенпг требпваоа пд стране Нарушипца.
Члан 4.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да на адресу нарушипца – купца, тпкпм перипда трајаоа
пвпг угпвпра, сукцесивнп исппрушује дпбра – намирнице и прехрамбене прпизвпде за
щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп врсти, пбиму, рпкпвима и у складу са пптребама
нарушипца, а пп захтеву (требпваоу) Нарушипца – купца, сагласнп прихваћенпј ппнуди
наведенпј у шл. 2. пвпг Угпвпра.
Члан 5.
Пвлащћенп лице Нарушипца – купца и Ппнуђаша – дпбављаша ће приликпм пријема дпбара
врщити квантитативни и квалитативни пријем истих и утврђивати, да ли иста испуоавају
захтеве кпје је Нарушилац – купац дефинисап у спецификацији из кпнкурсне дпкументације.
Укпликп се приликпм квантитативнпг и квалитативнпг пријема дпбара утврди да нека дпбра
не пдгпварају технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације, Ппнуђаш – дпбављаш
дпбара је дужан да најкасније у тпку нареднпг дана испoруши дпбра у складу са технишкпм
дпкументацијпм из кпнкурсне дпкументације.
Члан 6.
Укупна угпвпрена вреднпст за предметна дпбра према прихваћенпј ппнуди Ппнуђаша –
дпбављаша изнпси: _______________________________________________________________
(у угпвпру ће се навести укупна вреднпст без ПДВ кап и укупна вреднпст са ПДВ.)
Реализација предметне јавне набавке мпже изнпсити највище дп изнпса прпцеоене
вреднпсти јавне набавке за ПАРТИЈУ 2.
Нарушилац – купац се пбавезује да ће плаћаое врщити у рпку пд ____________ дана пд
дана пријема несппрне, исправне и пверене фактуре издате пп пснпву исппрушенпг дпбра (у
угпвпру ће се навести рпк плаћаоа из ппнуде).
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Плаћаое пп пвпм угпвпру у 2018. гпдини врщиће се дп нивпа средстава пбезбеђених
Финансијским планпм за 2018. гпдину за пве намене. За деп реализације угпвпра кпји се
пднпси на 2019. гпдину, реализација угпвпра ће зависити пд пбезбеђеоа средстава
предвиђених Закпнпм п бучету РС за 2019. гпдину укпликп исти буде усвпјен или Пдлукпм п
привременпм финансираоу.
У супрптнпм угпвпр престаје да важи без накнаде щтете збпг немпгућнпсти преузимаоа
пбавеза пд стране Купца.
Члан 7.
Цене тпкпм трајаоа угпвпра се мпгу кпригпвати пп прптеку рпка важеоа ппнуде
искљушивп збпг пбјективнпг разлпга и тп:
- укпликп се ради п набавци, шија цена искљушивп зависи пд кретаоа цена на дпмаћем
тржищту, мпгуће је изврщити прпмену цена највище у складу са идекспм пптрпщашких цена у
Републици Србији према званишнп пбјављеним ппдацима Републишкпг завпда за статистику,
пд престанка рпка важеоа ппнуде дп захтева за прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена;
- укпликп се ради п набавци на шију цену утишу и други фактпри (девизни курс, прпмена цена
увпзних кпмппненти и сл.) мпгуће је изврщити прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена.
Захтев за прпмену цена садржи – разлпге за прпмену цена, важећу ппнуђену цену и
предлпжену нпву цену, датум примене нпве цене, краткп пбразлпжеое разлпга ппвећаоа
цена и прилпге кпји пправдавају ппвећаое цене (најмаое два пверена ценпвника
прпизвпђаша рпбе за кпју се захтева прпмена цене са датумпм примене кпји важи у мпменту
ппднпщеоа захтева). Захтев за прпмену цена ппднпси се најмаое 5 дана пре намераване
прпмене цена. Пд мпмента пријема захтева за прпмену цена дп мпмента примене нпвих цена
мпра прпћи најмаое 7 (седам) дана. Укпликп захтев буде прихваћен у целини или делимишнп
прпмена угпвпрених цена регулисаће се ппсебним Анекспм Угпвпра.
Захтев за прпмену цена (ппвећеое или смаоеое) мпже ппднети дпбављаш или нарушилац.
Члан 8.
Ппнуђаш – дпбављаш гарантује да ће дпбра из шлана 1. пвпг Угпвпра пдгпварати
стандардима прихваћеним у Републици Србији и Еврппскпј Унији. Укпликп се на дпбрима кпја
су предмет пвпг Угпвпра устанпви билп какав недпстатак или је дпбрп лпщег квалитета,
пднпснп пдступа пд прихваћених стандарда, Нарушилац – купац ће дпставити писмену
рекламацију Ппнуђашу - дпбављашу, кпји је дужан да изврщи неппхпдну замену истпг дана пп
сашиоаваоу Записника п рекламацији.
Дпбра мпрају бити дппремљена, упакпвана у амбалажи и на нашин кпји је прпписан за пву
врсту рпбе, какп би се пбезбедила пд делимишнпг или пптпунпг пщтећеоа при утпвару,
трансппрту, претпвару и у складищтеоу.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће пщтећену или изгубљену рпбу тпкпм трансппрта,
или евентуалнп ппгрещнп упакпвану, пднпснп исппрушену у кплишини маопј пд нарушене,
надпкнадити Нарушипцу – купцу п свпм трпщку
Члан 9.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће се у свему придржавати прпписа, нпрматива и
стандарда важећих за рпбу кпја је предмет пвпг угпвпра, а све у складу са пдредбама Закпна п
безбеднпсти хране „Службени гласник РС бр. 41/09“ и Правилника п ппщтим и ппсебним
услпвима хигијене хране у билп кпјпј фази прпизвпдое, прераде и прпмета „Службени
гласник РС бр. 72/2010“, те да ће уважити евентуалне примедбе инспекцијских пргана кап да
их је дпбип пд Нарушипца – купца дп мпмента преузимаоа угпвпрених рпба у магацину
Нарушипца – купца.
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Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује на ппщтпваое квалитета и рпка упптребе исппрушене
рпбе. Ппнуђаш – дпбављаш се мпже пградити пд пдгпвпрнпсти на квалитет јединп у ситуацији
да дпкаже да је дп прпмене у квалитету исппрушене рпбе дпщлп збпг неправилнпг
складищтеоа исппрушене рпбе кпд Нарушипца – купца
Члан 10.
Укпликп Ппнуђаш ппднесе ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, тп ће се дефинисати у
угпвпру навпђеоем када и кпје ће услуге изврщавати ппдизвпђаш, кап и шиоеница акп
ппнуду ппднесе група ппнуђаша, све према услпвима из прихваћене ппнуде и кпнкурсне
дпкументације.
Укпликп ппнуду ппднпси Ппнуђаш са ппдизвпђашем, према Нарушипцу пдгпвара сам
ппнуђаш.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша према Нарушипцу пдгпварају непгранишенп сплидарнп.
У угпвпру ће се пвај шлан прилагпдити статусу ппнуђаша у зависнпсти пд изабране ппнуде.
(сампстална или заједнишка)
Члан 11.
Укпликп Ппнуђаш – дпбављаш не ппступи у складу са шланпм 8. и 9. пвпг угпвпра, Нарушилац
– купац има правп једнпстранпг раскида угпвпра без щтетних ппследица пп себе.
Члан 12.
Нарушилац - купац и Ппнуђаш – дпбављаш су сагласни да су дпбра кпја су предмет пвпг
угпвпра пквирне пптребе Нарушипца – купца у ппгледу кплишина, такп да ће се у слушају
исказаних маоих или већих пптреба нарушипца у пднпсу на угпвпрене кплишине артикала пвај
угпвпр сматрати у пптпунпсти испуоен.
Члан 13.
Угпвпрне стране су сагласне да се на све међуспбне пднпсе кпји нису регулисани пвим
угпвпрпм неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 14.
Пвај угпвпр се закљушује на пдређенп време и важи дп 10.04.2019. гпдине, пднпснп дп
утрпщка средстава нарушипца предвиђених за пву намену.
Члан 15.
Угпвпрне стране сагласне су да ће све евентуалне сппрпве рещавати мирним путем, у
супрптнпм угпвпрају надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Зреоанину.
Члан 16.
Пвај угпвпр сашиоен је у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих пп 3 (три) примерка
задржава свака угпвпрна страна.
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Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и
пверава нпсилац ппсла.

ППНУЂАЧ
М.П.

____________________________________
(щтампанп име и презиме пдгпвпрне пспбе)

____________________________________
(пун пптпис)
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X ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 3
МЕСП И МЕСНИ ПРПИЗВПДИ
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Партија 3.

ППНУДА
СА ПРИЛПГПМ: СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРПИЗВПДА И
ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
и упутствпм какп да се пппуни
Ппнуда бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку дпбара – Намирница и
прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/
2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине за ПАРТИЈУ 3. МЕСП И МЕСНИ ПРПИЗВПДИ

1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА
1.

Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла

2.

Пвлащћенп лице ппнуђаша /
нпсипца ппсла

3.

Адреса ппнуђаша:

4.

Матишни брпј ппнуђаша:

5.

ПИБ:

6.

е-mail ппнуђаша

7.

Телефпн / Факс

8.

Име пспбе за кпнтакт

9.

Брпј рашуна и назив банке

10. Уписан у регистар ппнуђаша
11.

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди.

б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде)
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ
ППНУДУ
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1.

Назив ппдизвпђаша
Адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
е-mail
Телефпн:
Име пспбе за кпнтакт
Прпценат пд укупне вреднпсти
набавке (највище 50%) кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:
Уписан у регистар ппнуђаша

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за
свакпг ппдизвпђаша.
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1.

Ппслпвнп име или скраћени
назив из пдгпварајућег регистра
Адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
е-mail
Телефпн:
Име пспбе за кпнтакт:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив
банке
Уписан у регистар ппнуђаша

запкружити

ДА

НЕ

Навести интернет страницу на
кпјпј су тражени дпкази јавнп
дпступни
Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да
ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда).
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је
ушесник у заједнишкпј ппнуди.
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1) Ппнуђена цена према спецификацији намирница и прехрамбених
прпизвпда
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНПСТ ПДВ-а
УКУПНП ППНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-пм

2) Рпк важеоа ппнуде изнпси

дана пд дана птвараоа ппнуда

(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)

3) Рпк исппруке _ _
дана пд дана требпваоа
(Рпк исппруке не мпже бити дужи пд 2 дана пд дана требпваоа)
4) Рпк плаћаоа ______ дана (уписати брпј дана пд дана исппстављаоа фактуре)
(Плаћаое је динарскп. Минимални рпк плаћаоа је 30, а маскималан је 45
календарских дана)

Датум: ____________________

Ппнуђаш:

Местп: ____________________

____________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице
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2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище шиме пптврђује да су
ппдаци кпји су у пбрасцу наведени истпветни са ппдацима из пбрасца ппнуде.
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
1. У кплпни 5 – уписати цену пп јединици мере без ПДВ
2. У кплпни 6 – уписати ПДВ у прпцентима
3. У кплпни 7 – уписати цену пп једници мере са ПДВ (5*6)
4. У кплпни 8 – уписати цену без ПДВ (4*5)
5. У кплпни 9 – уписати укупну вреднпст ПДВ (10 – 8)
6. У кплпни 10 – уписати укупну вреднпст са ПДВ (4*7)
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3. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА
У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа.
Ред.брпј

Ппјединачни изнпси (у
динарима) са ПДВ-пм

Врста трпшкпва

1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм
Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.
Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и
друге релевантне дпказе.
Пвај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп,
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МПРА ГА
ДПСТАВЉАТИ.

Местп и датум:

Ппнуђаш

_____________________________

______________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)
М.П.

____________________________

(Пптпис пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26, 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени
гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп следећу

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку
јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану
пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине, ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум

Ппнуђаш:

______________________________

__________________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)

М.П.

Наппмена:

_________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице
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5. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј
124/12,14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу

ИЗЈАВУ
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама.

_______________________________
Местп и датум

______________________________________
(Име и презиме пвлащћенпг лица)

М.П.

Наппмена:

______________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица)

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице.
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XI MПДЕЛ УГПВПРА
јавне набавке мале вреднпсти
дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за шкплску кухиоу,
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3,
брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине.
ЗА ПАРТИЈУ 3. МЕСП И МЕСНИ ПРПИЗВПДИ
Закљушен између:
2. НАРУЧИПЦА: Пснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“, Зреоанин, Стражилпвска бб,
кпга заступа директпр щкпле Мирпслав Бропщ (у даљем тексту: Нарушилац – купац)
Матишни брпј 08002088, ПИБ: 100903361, Брпј рашуна: 840-1025660-85
и
2а. ППНУЂАЧА – дпбављача
(пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, с
тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш)
Ппнуђаш
кпга
заступа
(у даљем тексту: Ппнуђаш – дпбављаш)
(пппуоава ппнуђаш –дпбављаш)
ПИБ:__________________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Матишни брпј: _________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Брoj рашуна: ___________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
Ппслпвна банка:________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш)
1. _____________________________________________(пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2. ___________________________________________ (пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
3. ___________________________________________ (пппуоава ппнуђаш – дпбављаш)
2ц. Ппнуђач – дпбављач (пппунити самп за случај заједничке ппнуде)
Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – дпбављаш група ппнуђаша (заједнишка ппнуда)
пптребнп је навести називе свих шланпва групе ппнуђаша.
1.шлан
ПИБ
Мат. бр.
2.шлан

ПИБ

Мат. бр.

3.шлан

ПИБ

Мат. бр.

4.шлан

ПИБ

Мат. бр.

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилац ппсла
_________________________________________________________________________
Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша
_________________________________________________________________________
Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем:
Члан 1.
Угпвпрне стране претхпднп кпнстатују, да је Пдлукпм Нарушипца бр. 43 пд 19.03.2018.
гпдине, ппкренут ппступак јавне набавке дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за
щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018 пп ппзиву брпј 78 пд
27.03.2018. гпдине, за ПАРТИЈУ 3. Месп и месни прпизвпди.
Угпвпрне стране такпђе претхпднп кпнстатују да је пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда за
јавну набавку наведену у ст. 1. пвпг шлана, Ппнуђаш – дпбављаш (навещће се у угпвпру кпји
ппнуђаш) дап ппнуду са најнижпм ценпм. Наведена ппнуда је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 2.
Предмет пвпг угпвпра је куппвина дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за
щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, из партије 3. Месп и месни прпизвпди, а у свему према
технишкпј спецификацији, кплишини и ппису дпбара, месту и нашину исппруке дпбара из
кпнкурсне дпкументације и прихваћенпј ппнуди Ппнуђаша – дпбављаша (у угпвпру ће се
навести назив Ппнуђача – дпбављача) кпја је заведена кпд Нарушипца – купца ( у угпвпру ће
се навести брпј и датум ппнуде заведене кпд Наручипца – купца).
Члан 3.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће исппруку дпбара – намирница и прехрамбених
прпизвпда за щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, врщити у свему према jeдинишним ценама,
врсти артикала и квалитету датих у прихваћенпј ппнуди, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 2
дана пд дана изврщенпг требпваоа пд стране Нарушипца.
Члан 4.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да на адресу нарушипца – купца, тпкпм перипда трајаоа
пвпг угпвпра, сукцесивнп исппрушује дпбра – намирнице и прехрамбене прпизвпде за
щкплску кухиоу, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп врсти, пбиму, рпкпвима и у складу са пптребама
нарушипца, а пп захтеву (требпваоу) Нарушипца – купца, сагласнп прихваћенпј ппнуди
наведенпј у шл. 2. пвпг Угпвпра.
Члан 5.
Пвлащћенп лице Нарушипца – купца и Ппнуђаша – дпбављаша ће приликпм пријема дпбара
врщити квантитативни и квалитативни пријем истих и утврђивати, да ли иста испуоавају
захтеве кпје је Нарушилац – купац дефинисап у спецификацији из кпнкурсне дпкументације.
Укпликп се приликпм квантитативнпг и квалитативнпг пријема дпбара утврди да нека дпбра
не пдгпварају технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације, Ппнуђаш – дпбављаш
дпбара је дужан да најкасније у тпку нареднпг дана испoруши дпбра у складу са технишкпм
дпкументацијпм из кпнкурсне дпкументације.
Члан 6.
Укупна угпвпрена вреднпст за предметна дпбра према прихваћенпј ппнуди Ппнуђаша –
дпбављаша изнпси: _______________________________________________________________
(у угпвпру ће се навести укупна вреднпст без ПДВ кап и укупна вреднпст са ПДВ.)
Реализација предметне јавне набавке мпже изнпсити највище дп изнпса прпцеоене
вреднпсти јавне набавке за ПАРТИЈУ 3.
Нарушилац – купац се пбавезује да ће плаћаое врщити у рпку пд ____________ дана пд дана
пријема несппрне, исправне и пверене фактуре издате пп пснпву исппрушенпг дпбра (у
угпвпру ће се навести рпк плаћаоа из ппнуде).
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Плаћаое пп пвпм угпвпру у 2018. гпдини врщиће се дп нивпа средстава пбезбеђених
Финансијским планпм за 2018. гпдину за пве намене. За деп реализације угпвпра кпји се
пднпси на 2019. гпдину, реализација угпвпра ће зависити пд пбезбеђеоа средстава
предвиђених Закпнпм п бучету РС за 2019. гпдину укпликп исти буде усвпјен или Пдлукпм п
привременпм финансираоу.
У супрптнпм угпвпр престаје да важи без накнаде щтете збпг немпгућнпсти преузимаоа
пбавеза пд стране Купца.
Члан 7.
Цене тпкпм трајаоа угпвпра се мпгу кпригпвати пп прптеку рпка важеоа ппнуде
искљушивп збпг пбјективнпг разлпга и тп:
- укпликп се ради п набавци, шија цена искљушивп зависи пд кретаоа цена на дпмаћем
тржищту, мпгуће је изврщити прпмену цена највище у складу са идекспм пптрпщашких цена у
Републици Србији према званишнп пбјављеним ппдацима Републишкпг завпда за статистику,
пд престанка рпка важеоа ппнуде дп захтева за прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена;
- укпликп се ради п набавци на шију цену утишу и други фактпри (девизни курс, прпмена цена
увпзних кпмппненти и сл.) мпгуће је изврщити прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена.
Захтев за прпмену цена садржи – разлпге за прпмену цена, важећу ппнуђену цену и
предлпжену нпву цену, датум примене нпве цене, краткп пбразлпжеое разлпга ппвећаоа
цена и прилпге кпји пправдавају ппвећаое цене (најмаое два пверена ценпвника
прпизвпђаша рпбе за кпју се захтева прпмена цене са датумпм примене кпји важи у мпменту
ппднпщеоа захтева). Захтев за прпмену цена ппднпси се најмаое 5 дана пре намераване
прпмене цена. Пд мпмента пријема захтева за прпмену цена дп мпмента примене нпвих цена
мпра прпћи најмаое 7 (седам) дана. Укпликп захтев буде прихваћен у целини или делимишнп
прпмена угпвпрених цена регулисаће се ппсебним Анекспм Угпвпра.
Захтев за прпмену цена (ппвећеое или смаоеое) мпже ппднети дпбављаш или нарушилац.
Члан 8.
Ппнуђаш – дпбављаш гарантује да ће дпбра из шлана 1. пвпг Угпвпра пдгпварати
стандардима прихваћеним у Републици Србији и Еврппскпј Унији. Укпликп се на дпбрима кпја
су предмет пвпг Угпвпра устанпви билп какав недпстатак или је дпбрп лпщег квалитета,
пднпснп пдступа пд прихваћених стандарда, Нарушилац – купац ће дпставити писмену
рекламацију Ппнуђашу – дпбављашу, кпји је дужан да изврщи неппхпдну замену истпг дана пп
сашиоаваоу Записника п рекламацији.
Дпбра мпрају бити дппремљена, упакпвана у амбалажи и на нашин кпји је прпписан за пву
врсту рпбе, какп би се пбезбедила пд делимишнпг или пптпунпг пщтећеоа при утпвару,
трансппрту, претпвару и у складищтеоу.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће пщтећену или изгубљену рпбу тпкпм трансппрта,
или евентуалнп ппгрещнп упакпвану, пднпснп исппрушену у кплишини маопј пд нарушене,
надпкнадити Нарушипцу – купцу п свпм трпщку
Члан 9.
Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује да ће се у свему придржавати прпписа, нпрматива и
стандарда важећих за рпбу кпја је предмет пвпг угпвпра, а све у складу са пдредбама Закпна п
безбеднпсти хране „Службени гласник РС бр. 41/09“ и Правилника п ппщтим и ппсебним
услпвима хигијене хране у билп кпјпј фази прпизвпдое, прераде и прпмета „Службени
гласник РС бр. 72/2010“, те да ће уважити евентуалне примедбе инспекцијских пргана кап да
их је дпбип пд Нарушипца – купца дп мпмента преузимаоа угпвпрених рпба у магацину
Нарушипца – купца.
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Ппнуђаш – дпбављаш се пбавезује на ппщтпваое квалитета и рпка упптребе исппрушене
рпбе. Ппнуђаш – дпбављаш се мпже пградити пд пдгпвпрнпсти на квалитет јединп у ситуацији
да дпкаже да је дп прпмене у квалитету исппрушене рпбе дпщлп збпг неправилнпг
складищтеоа исппрушене рпбе кпд Нарушипца – купца
Члан 10.
Укпликп Ппнуђаш ппднесе ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, тп ће се дефинисати у
угпвпру навпђеоем када и кпје ће услуге изврщавати ппдизвпђаш, кап и шиоеница акп
ппнуду ппднесе група ппнуђаша, све према услпвима из прихваћене ппнуде и кпнкурсне
дпкументације.
Укпликп ппнуду ппднпси Ппнуђаш са ппдизвпђашем, према Нарушипцу пдгпвара сам
ппнуђаш.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша према Нарушипцу пдгпварају непгранишенп сплидарнп.
У угпвпру ће се пвај шлан прилагпдити статусу ппнуђаша у зависнпсти пд изабране ппнуде.
(сампстална или заједнишка)
Члан 11.
Укпликп Ппнуђаш – дпбављаш не ппступи у складу са шланпм 8. и 9. пвпг угпвпра, Нарушилац
– купац има правп једнпстранпг раскида угпвпра без щтетних ппследица пп себе.
Члан 12.
Нарушилац - купац и Ппнуђаш – дпбављаш су сагласни да су дпбра кпја су предмет пвпг
угпвпра пквирне пптребе Нарушипца – купца у ппгледу кплишина, такп да ће се у слушају
исказаних маоих или већих пптреба нарушипца у пднпсу на угпвпрене кплишине артикала пвај
угпвпр сматрати у пптпунпсти испуоен.
Члан 13.
Угпвпрне стране су сагласне да се на све међуспбне пднпсе кпји нису регулисани пвим
угпвпрпм неппсреднп примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 14.
Пвај угпвпр се закљушује на пдређенп време и важи дп 10.04.2019. гпдине, пднпснп дп
утрпщка средстава нарушипца предвиђених за пву намену.
Члан 15.
Угпвпрне стране сагласне су да ће све евентуалне сппрпве рещавати мирним путем, у
супрптнпм угпвпрају надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Зреоанину.
Члан 16.
Пвај угпвпр сашиоен је у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих пп 3 (три) примерка
задржава свака угпвпрна страна.
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Наппмена:

Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава
пвлащћенп лице ппнуђаша
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и
пверава нпсилац ппсла.

ППНУЂАЧ
М.П.

____________________________________
(щтампанп име и презиме пдгпвпрне пспбе)

____________________________________
(пун пптпис)
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XII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САСТАВЕ ППНУДУ
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду, садржи ппдатке п захтевима Нарушипца у ппгледу
садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавнe набавкe.
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Нарушилац припрема кпнкурсну дпкументацију и впди ппступак на српскпм језику. Ппнуђаш даје
ппнуду на српскпм језику. На енглескпм језику мпже се дати деп ппнуде кпји се пднпси на
технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију. Нарушилац кпји у ппступку прегледа
и пцене ппнуда утврди да би деп ппнуде требалп да буде преведен на српски језик,пдредиће
ппнуђашу примерен рпк у кпјем је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Сви заинтереспвни ппнуђаши мпгу преузети ппзив и кпнкурсну дпкументацију на интернет
страници нарушипца www.ppnjzr.edu.rs или на Ппрталу јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs
Ппнуда се припрема и ппднпси у складу са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде и кпнкурснпм
дпкументацијпм.Кпнкурснпм дпкументацијпм ближе су пдређени услпви за ушещће у ппступку,
кап и нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва. Дпстављаое ппнуде електрпнским путем није
дпзвпљенп. Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или
кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се
први пут птвара.
Ппнудa се дпставља дп 04.04.2018. гпдине дп 09:00 часпва.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Ппнуду дпставити
ппщтпм на адресу: Пснпвна щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин
или лишнп на наведену адресу кпд административнпг радника щкпле.
На кпверти или кутији пбавезнп назнашити:
Пснпвна шкпла „Петар Петрпвић Оегпш“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин
«Ппнуда за јавну набавку дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за шкплску
кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, за партију ____________ (уписати брпј и
назив), ЈН 1.1.1 / 2018 – НЕ ПТВАРАТИ».
На пплеђини кпверте пбавезнп шиткп написати назив ппнуђаша и адресу, а ппжељнп је навести и
кпнтакт телефпн или e-mail адресу.
Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву
за ппднпщеое. Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка
птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм «неблагпвремена».
Сва пбавещтеоа везана за предметну јавну набавку (пбавещтеое п прпдужеоу рпка за
ппднпщеое ппнуда, пбавещтеое п изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације,
пбавещтеое п дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима или пдгпвприма на питаоа ппнуђаша и
сл.), Нарушилац ће благпвременп пбјавити на ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет
страници.
Ппнуде ће се птварати јавнп, дана 04.04.2018.гпдине, у канцеларији директпра щкпле, са
ппчеткпм у 09:05 часпва.
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица.
На пснпву шлана 103. став 4. Закпна п јавним набавкама нарушилац ће искљушити јавнпст у
ппступку птвараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради защтите ппдатака кпји представљају
ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне
ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака.На пснпву наведенпг нарушилац ће
дпнети пдлуку кпјпм пдређује разлпге за искљушеое јавнпсти и да ли се искљушеое јавнпсти
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пднпси н на представнике ппнуђаша.
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша.
Пвлащћени представници ппнуђаша у пбавези су да пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда
уреднп предају Кпмисији за јавне набавке пунпмпћје (пвлащћеое) за ушещће у ппступку птвараоа
ппнуда. Пунпмпћје треба да је издатп на мемпрандуму ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписпм
пвлащћенпг лица. Брпј пунпмпћја и име представника ппнуђаша се уписује у Записник п птвараоу
ппнуда, а кпји ће пптписати записник и преузети примерак истпг.
Представник ппнуђаша кпји ушествује у ппступку птвараоа ппнуда има правп да приликпм
птвараоа ппнуда изврщи увид у ппдатке кпји се унпсе у записник п птвараоу ппнуда.
Ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа ппнуда Нарушилац је дужан да дпстави
записник у рпку пд три дана пд дана птвараоа ппнуда.
3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ППДНЕТА,
УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Јавна набавка је пбликпвана у три партије и тп:
Партија 1. Пекарски прпизвпди – свежи
Партија 2. Намирнице за припремаое хране
Партија 3. Месп и месни прпизвпди
Ппнуђаш мпже ппднети ппнуду за једну, две или све три партије. Свака партија
представља целину кпја ће се ппсебнп пцеоивати и свака партија је предмет ппсебнпг угпвараоа.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду за вище партија, свака ппнуда се ппднпси у засебнпј кпверти.
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6.ЗЈН
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуда. Измена, дппуна кап и пппзив ппнуде мпже се врщити дп
истека рпка за дпстављаое ппнуде,пднпснп дп тпг рпка мпра бити дпстављена Нарушипцу и тп у
затвпренoј кпверти или кутији, преппрушенпм ппщтпм на адресу Нарушипца: Пснпвна щкпла
„Петар Петрпвић Оегпщ“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин, или лишнп на наведену адресу кпд
административнпг радника щкпле са назнакпм у зависнпсти пд кпнкретне пптребе “Измене“ или
„Дппуне„ или “Измене и Дппуне“ или „Пппзив“ ппнуде за јавну набавку «Намирнице и
прехрамбени прпизвпди за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН
1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине – НЕ ПТВАРАТИ»
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда, ппнуђаш не мпже врщити измену, дппуну или пппзив
ппнуде.
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и
свпјпј интернет страници - www. ppnjzr.edu.rs
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници www. ppnjzr.edu.rs
Стране кпје садрже изврщене измене биће пбележене истим брпјем кап и стране кпје замеоују с
тим да ће се брпју стране дпдати слпвп, дпк ће нпве стране кпјим се кпнкурсна дпкументација
дппуоује бити пбележене нпвим брпјевима са наппменпм у дппису нарушипца уз кпји ће бити
дпстављена дппуна, п укупнпм брпју страна кпнкурсне дпкументације .
Стране кпје садрже изврщене измене прилажу се кпнкурснпј дпкументацији уместп страна кпје се
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замеоују а укпликп се врщи дппуна кпнкурсне дкументације, нпве стране се дпдају, према
упутству нарушипца кпје ће се навести у дппису.
Све измене или дппуне кпнкурсне дпкументације пбјављене на напред наведени нашин и у
наведенпм рпку шине саставни деп кпнкурсне дпкументације.
6. ППНУЂАЧ
Ппнуђашем се сматра:
1. ппнуђаш кпји наступа сампсталнп (ппнуду ппднпси сампсталнп)
2. ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем
3. група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже
истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище
заједнишких ппнуда.
Нарушилац ће ппнуду тпг ппнуђаша кап и све ппнуде у кпје је тај ппнуђаш укљушен пдбити кап
неприхватљиве.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Ушещће са ппдизвпђашем мпра у пптпунпсти бити у складу са шланпм 80. ЗЈН. Ппнуђаш је дужан да
у Пбрасцу ппнуде наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, кап и да
наведе у свпјпј ппнуди, назив ппдизвпђаша, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 % кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка
јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм
угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје
није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија
несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп
дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4)
пвпг закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не
пдреди другашије.
Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) пвпг закпна дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем
је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји
ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. Сппразумпм из
става 4. пвпг шлана уређују се и друга питаоа кпја нарушилац пдреди кпнкурснпм
дпкументацијпм.
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9.

ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ ТРАЖЕНПГ НАЧИНА ПЛАЋАОА, ГАРАНТНПГ РПКА, КАП И
ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1 Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап
неприхватљива.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац мпже да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важнпсти ппнуде.
Укпликп ппнуђаш прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
9.2. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа
Плаћаое је динарскп на рашун ппнуђаша. Ппнуђаш не мпже захтевати аванс. Нарушилац ће
плаћаое дпбара врщити у рпку назнашеним у ппнуди пд дана пријема несппрне, исправне и
пверене фактуре. Реализација предметне јавне набавке мпже изнпсити највище дп изнпса
прпцеоене вреднпсти јавне набавке
9.3. Кпд јавне набавке за Партију 1. Пекарски прпизвпди – свежи, пптребнп је да дпбављаш
тпкпм наставне гпдине два пута у тпку дана (за прву смену између 07:30 и 08:00 шаспва и
за другу смену између 13:00 и 13:30 шаспва) врщи дпставу тражених прпизвпда на адресу
Нарушпца: ПШ „Петар Петрпвић Оегпщ“, Зреоанин, Стражилпвска бб
Прпизвпди из партије 1. Пекарски прпизвпди – свежи мпрају бити свежи у тренутку исппруке
на адресу Нарушипца.
Сва прпизвпди из партије 1. Пекарски прпизвпди – свежи мпрају бити прављени са
биљнпм маснпћпм.
10. ВАЛУТА И ЦЕНА – НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цене у ппнуди треба да буду изражене у динарима без ПДВ и са ПДВ.
Цена ппдразумева све трпщкпве кпје терете предметну набавку.
Рангираће се укупна цена без ПДВ-а без пбзира щтп ппнуђаш мпра навести изнпс ПДВ и цену
са ПДВ.
Цене тпкпм трајаоа угпвпра се мпгу кпригпвати пп прптеку рпка важеоа ппнуде
искљушивп збпг пбјективнпг разлпга и тп:
- укпликп се ради п набавци, шија цена искљушивп зависи пд кретаоа цена на дпмаћем
тржищту, мпгуће је изврщити прпмену цена највище у складу са идекспм пптрпщашких цена у
Републици Србији према званишнп пбјављеним ппдацима Републишкпг завпда за статистику,
пд престанка рпка важеоа ппнуде дп захтева за прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена;
- укпликп се ради п набавци на шију цену утишу и други фактпри (девизни курс, прпмена цена
увпзних кпмппненти и сл.) мпгуће је изврщити прпмену цена, а на пснпву аргументпваних
писмених дпказа п пптреби прпмене цена. Захтев за прпмену цена садржи – разлпге за
прпмену цена, важећу ппнуђену цену и предлпжену нпву цену, датум примене нпве цене,
краткп пбразлпжеое разлпга ппвећаоа цена и прилпге кпји пправдавају ппвећаое цене
(најмаое два пверена ценпвника прпизвпђаша рпбе за кпју се захтева прпмена цене са
датумпм примене кпји важи у мпменту ппднпщеоа захтева). Захтев за прпмену цена ппднпси
се најмаое 5 дана пре намераване прпмене цена. Пд мпмента пријема захтева за прпмену
цена дп мпмента примене нпвих цена мпра прпћи најмаое 7 (седам) дана. Укпликп захтев
буде прихваћен у целини или делимишнп прпмена угпвпрених цена регулисаће се ппсебним
Анекспм Угпвпра.
Захтев за прпмену цена (ппвећеое или смаоеое) мпже ппднети дпбављаш или
нарушилац.
Акп нарушилац сматра да је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, ппступиће у складу са
шланпм 92. ЗЈН
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11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ФИНАНСИЈСКПГ ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА
Нарушилац није предвидеп ппднпщеое средства финансијскпг пбезбеђеоа за испуоеое пбавеза
у предметнпј јавнпј набавци.
12. ЗАШТИТА ППДАТАКА И ПДРЕЂИВАОЕ ППВЕРЉИВПСТИ
Нарушилац је дужан да:
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у складу са
закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди;
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у
ппнуди;
3) шува кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и
ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп пријава.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из
ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац ће кап ппверљива дпкумента третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу
великим слпвима имају исписанп «ППВЕРЉИВП», а исппд тпга пптпис лица кпје је пптписалп
ппнуду. Акп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у дпкументу, ппверљиви деп мпра
бити ппдвушен црвенп, а у истпм реду уз десну ивицу мпра бити исписанп «ППВЕРЉИВП».
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин.
Сва дпкумента пднпснп ппдаци кпји нису пзнашени кап ппверљиви, пднпснп нису защтићени
пдредбпм шлана 14. ЗЈН, мпгу бити предмет увида других ппнуђаша кпји тп затраже пп пснпву
шлана 110. ЗЈН.
Нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији мпже захтевати защтиту ппверљивпсти ппдатака кпје
ппнуђашима ставља на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. Лице кпје је примилп
ппдатке пдређене кап ппверљиве дужнп је да их шува и щтити, без пбзира на степен те
ппверљивпсти.
13. ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПЛАНПВА,ПДНПСНП ППЈЕДИНИХ ОЕНИХ ДЕЛПВА, АКП ЗБПГ ПБИМА И ТЕХНИЧКИХ
РАЗЛПГА ИСТИ НИЈЕ МПГУЋЕ ПБЈАВИТИ
Сву дпкументацију је мпгуће пбјавити.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже у писанпм пблику (путем ппщте на адресу нарушипца, или путем
електрпнске ппщте на e-mail ppnjzrpra@gmail.com или факспм на брпј бр. 023/ 563.840.) да тражи
пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде најкасније 5
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.Тпм приликпм заинтереспванп лице мпже да укаже
нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији.
Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр пбјави на Ппрталу
јавних набавки и свпјпј интернет страници - www. ppnjzr.edu.rs
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упутити на адресу: Oснпвна щкпла „Петар Петрпвић
Оегпщ“, Стражилпвска бб, 23000 Зреоанин или неппсреднп на наведену адресу кпд
административнпг радника щкпле, са наппменпм «Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима јавне набавке дпбара – намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу,
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, брпј ЈН 1.1.1/2018, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине –
НЕ ПТВАРАТИ» Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуда
телефпнским путем није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки пдвија
писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм кап и пбјављиваоем пд
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стране нарушипца на Ппрталу јавних набавки.
Изабранп средствп кпмуникације мпра бити щирпкп дпступнп, такп да не пгранишава мпгућнпст
ушещћа заинтереспваних лица у ппступку јавне набавке.
Кпмуникација треба да се пдвија на нашин да се ппщтују рпкпви предвиђени пвим закпнпм и да се
у тпм циљу, када је тп мпгуће, кпристе електрпнска средства.
Кпмуникација се мпра пдвијати на нашин да се пбезбеди шуваое ппверљивих и ппдатака п
заинтереспваним лицима, ппдатака п ппнудама и ппнуђашима дп птвараоа ппнуда, да се
пбезбеди евидентираое радои предузетих у ппступку и шуваое дпкументације у складу са
прпписима кпјима се уређује пбласт дпкументарне грађе и архива.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране
захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини
када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА, КПНТРПЛА И
ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу пднпснп увид кпд ппнуђаша
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити
кап неприхватљиву .
16. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВПЈИНА
Пбaвeщтавају се Ппнуђаши дa нaкнaду зa кoрищћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaщтићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaш.
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице кпји има
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап
да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама ЗЈН. Захтев за защтиту права
мпже да ппднесе Управа за јавне набавке, Државана ревизпрска институција, јавни
правпбранилац и грађански надзпрник. Захтев за защтиту права се ппднпси нарушипцу, а кппија се
истпвременп дпставља републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп,
електрпнскпм ппщтпм на е-маил (ppnjzrpra@gmail.com), факспм на брпј (023/563.840) или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое
нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп. Захтев за защтиту права кпјим се
пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације
сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, а у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и квалификаципнпм
ппступку акп је примљен пд стране нарушипца 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без
пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шл.63 став 2 ЗЈН указап
нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. Захтев за
защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, а накпн истека рпка из шл.149.ст.3 ЗЈН, сматраће се благпвременим укпликп је ппднет
најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из
шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл.109 ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева
за защтиту права је 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки, а 5 дана у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти.
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Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое
пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 3. и 4. шлана 149 ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није
ппднеп пре истека тпг рпка. Акп у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп буде ппднет захтев за
защтиту права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое
нарушипца за кпје је ппднпсилац зајтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг
захтева.
Нарушилац пбјављује Пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на ппрталу јавних набавки
и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за защтиту
права. Ппднпсилац захтева за защтиту права дужан је да на пдређени рашун бучета Републике
Србије уплати таксу из шлана 156. ст 1. ЗЈН, за јавну набавку дпбара – намирница и прехрамбених
прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 дп 3, партија (брпј и назив):
________________, пп ппзиву брпј 78 пд 27.03.2018. гпдине и тo:
1) 60.000 динара у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и прегпварашкпм ппступку без
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда
2) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп је
прпцеоена вреднпст већа пд 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп збир
прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија није већа пд 120.000.000 динара, укпликп
је набавка пбликпвана пп партијама;
6) 0,1% прпцеоене вреднпсти јавне набавке, пднпснп ппнуђене цене ппнуђаша кпјем је
дпдељен угпвпр, акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп је
та вреднпст већа пд 120.000.000 динара;
Елементи кпје треба да садржи Пптврда п уплати таксе из шл.156,ЗЈН прпписани су Упутствпм п
уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права, (http://www.kjn.gov.rs/)
Ппступак защтите права у ппступцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН.
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