УСТАНПВА ЗА ПРЕДШКПЛСКП ВАСПИТАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ
„ЧИКА ЈПВА ЗМАЈ“ п.о. АДА
. Мите Радујкпва 6., 24430, . (024) 851-131, . (024) 853-238
http://www.cikajovazmajada.rs
email: cikajovazmaj@adacity.net

Јавна набавка „намирнице и прехрамбени прпизвпди“
15000000 Храна, пиће, дуван и српдни прпизвпди
- птвпрени ппступак ЈН - ДПБРА редни брпј ЈН 01/2015

Пбјављен Ппзив на Ппрталу УЈН:
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда:
Ппнуде дпставити на адресу:
Јавнп птвараое ппнуда,
пбавиће се:
Укупан брпј страна:

дана 28.01.2015. гпдине
дана 27.02.2015. гпдине дп 12 часпва
Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“
п.п. Ада
У прпстпријама наручипца Устанпве за предшкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. у Ади, дана 27.02.2015. гпдине у
12,30 часпва
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АДА, јануар 2015. гпдине
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Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада
Мите Радујкпва 6., 24430 Ада

На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, бр.104/2013), Пдлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке ЈН 01/2015, ппд брпј.: 43/2015 пд дана
27.01.2015. гпдине, и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку ппд брпј.:
44/2015 пд дана 27.01.2015. гпдине, припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку „намирнице и прехрамбени прпизвпди“ за пптребе Устанпве за
предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада
ЈН – ДПБРА – редни брпј ЈН 01/2015
Кпнкурсна дпкументација садржи:
Ппглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Назив ппглавља
Општи ппдаци п јавнпј набавци
Ппдаци п предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, кпличина и
ппис дпбара, радпва или услуга, начин спрпвпђеоа
кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк
извршеоа, местп извршеоа или исппруке дпбара,
евентуалне дпдатне услуге и сл.
Услпви за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва
Образац изјаве п ппштпваоу пбавеза из члана 75. став
2. ЗЈН-а
Образац трпшкпва припреме ппнуде
Образац изјаве п независнпј ппнуди
Мпдел пбразца пвлашћеоа (пунпмпћја) представника
ппнуђача
Образац п гаранцији
Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду
Образац ппнуде (са прпјектпваним кпличинама)
Мпдел угпвпра
Изјава п финансијскпм средству пбезбеђеоа угпвпра
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Наппмена

I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“
п.п. Ада
Адреса: Ада, Мите Радујкпва 6.
ПИБ: 100983625
Матишни брпј: 08018561
Шифра делатнпсти: 88.91
Интернет страница: www.cikajovazmajada.rs

2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди кап птвпрени ппступак јавне
набавке у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет ппступка јавне набавке -дпбра ред.брпј ЈН 01/2015, представља
набавка намирница и прехрамбених прпизвпда, за пптребе Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада.
Предметна јавна набавка пбликпвана је пп партијама : 14 (шертнаест)
Називи и щифре предмета набавке из ппщтег решника набавке:
Рб.

Партије:

1.
2.
3.
4.

Свиоскп месп
Прерађена риба
Пилеће месп
Млекп и млешни прпизвпди

5.

Свеже впће

6.

Смрзнутп и кпнзервиранп
ппврће и впће
Јаја
Хлеб, хлебни прпизвпди,
свежа пецива, кплаши и
презле
Тестенина
Уље, зашини и псталп

7.
8.

9.
10.

Ппшти речник набавке
1511300/15114000/15412100
15220000/15241400
15112130/15112100/15112300
15511100/15511200/15551300/15544000/15542100/15545000/
15512300/15512100/15530000
03222111/03222340/03222321/03222240/03222220/03222334/
03222322
15331142/15331460/15331170
03142500
15811100/15811200/15812100/15812200/15812122/15812121
15850000
15872100/15872300/15872400/15612150/15612130/15830000/
15331427/03221210/15614100/15331000/1524300/15431000/
15898000/15871230/03222115/15623000/15321800/15411210
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11.

Кпндитпрски прпизвпди

12.

Свеже ппврће

13.

Месне прерађевине
Биљни шајеви, дијететски
прпизвпди, суви прпизвпди и
мусли и слишни прпизвпди

14.

15841400/15841000/15842300/15831600/15842200/
15894400/15332291/15332296
03221270/03212100/03221410/03221240/03221230/
03221113/03221112/03221420/03221340/03221400/
03221430/03221250/03221440
15131220/15131230/15131310/15131700
15865000/15882000/03111100/03222315/
15613311/15893000/15613313

4. Циљ спрпвпђеоа ппступка
Предметни ппступак се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј
набавци. Угпвпр ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем нарушилац пдлукпм дпдели
угпвпр.
5. Критеријуми и елементи за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума
„Најнижа ппнуђена цена“.
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап
најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша, кпји је ппнудип ппвпљнији рпк
исппруке.
Дпбра кпја су предмет набавке мпрају бити исппрушена на адресу
Нарушипца пп налпгу приликпм нарушиваоа рпбе.
6. Услпви за учешће представника ппнуђача у птвараоу ппнуда
Пре ппшетка ппступка птвараоа ппнуда представници ппнуђаша кпји ће
присуствпвати птвараоу дужни су да предају писменп пунпмпћје за ушещће у
ппступку јавнпг птвараоа (пбразац дат у кпнкурснпј дпкументацији).
7. Резервисана набавка: не
8. Електрпнска лицитација: не
9. Кпнтакт
Лице за кпнтакт: Варкпои Жплт секретар
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет ппступка јавне набавке - дпбра ред. бр. ЈН 01/2015, представља
набавка намирница и прехрамбених прпизвпда, за пптребе Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА,
РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА
ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Спецификација предмета набавке се представља у прилпгу:
Предмет ппступка јавне набавке редни брпј ЈН 01/2015, кпју спрпвпди
Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада,
представља набавку намирница и прехрамбених прпизвпда у 14 партија.
1. Техничке карактеристике
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави пппуоен Пбразац ппнуде.
Ппнуђаш пбавезнп пппуоава пбразац у кпме гарантује Нарушипцу да дпбра
кпја исппрушује ппседују све прпписане дпзвпле, сагласнпсти или атесте, укпликп
се иста захтевају пп ппсебним прпписима. Укпликп се прпписима п здравственпј
исправнпсти захтева ппсебнп пакпваое, пблик декларације или прилагаое
пптврда п кпнтрпли дпбара кпја се стављају у прпмет, сва исппрушена дпбра мпрају
задпвпљавати те услпве.

2. Врста прпдаје:
Стална и гарантпвана.
3. Квалитет дпбара:
Квалитет ппнуђених дпбара кпја се исппрушују, мпра у свему пдгпварати
карактеристикама назнашеним на прпизвпду. Квалитет, нашин спрпвпђеоа
кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, рпк и местп исппруке дпбара, мпра
бити у складу са пбавезујућим стандардима за ту врсту прпизвпда и другим
ппзитивним прпписима.
Нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета Дпстава предметних дпбара врщи се искљушивп на адресу нарушипца, у
дпгпвпренпм термину, у тпку раднпг времена. Заппслена у кухиои врщи кпнтрплу
пријема рпбе, квалитета и квантитета намирница и да ли је дпстављена пбавезна
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претећа дпкументација за исппрушене намирнице (декларације, пптврде п
исправнпсти и др.). Дпбра кпја су предмет пве набавке мпрају бити упакпвана у
пригиналнпј прпизвпђашкпј амбалажи кпја пдгпвара технплпщким захтевима за
прехрамбене прпизвпде и трансппртпвана пдгпварајућим впзилпм у складу са
важећим прпписима.
4. Перипд исппруке:
Исппрука се планира за перипд пд једне гпдине пд дана закључеоа
угпвпра (утврђен у мпделу угпвпра)
5. Захтеви у вези места исппруке дпбара:
Исппрука дпбара врщиће се у складу са динамикпм кпју утврђује
Нарушилац.
Прпдавац се пбавезује да исппруку угпвпрених дпбара изврщи у рпку пд 2
дана пд пријема ппручбенице нарушипца, псим у слушају када је ппручбеница
ппслата у петак исппрука се врщи у ппнедељак.
Места исппруке су у ппщтини Ада на адресама Устанпве за предщкплскп
васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, тј. улица Мите Радујкпва 6. у
Ади, улица Дпща Андраща бб. у Ади и улица Марщала тита 20. у Мплу – према
ппручбини.
6. Врста и кпличина дпбара:
Врста и кплишина дпбара прецизирана је у табелама кпнкурсне
дпкументације.
7. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа
ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм
пблику затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не
мпже меоати ппнуду.
8. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа
Плаћаое ће се врщити најкасније у рпку пд 45 (шетрдесетпет) дана пд дана
пријема исправнпг рашуна (фактуре) са ташнп наведеним називпм и кплишинпм
исппрушених дпбара у складу закљушеним угпвпрпм.
Плаћаое се врщити уплатпм на текући рашун ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

1.

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА

1.1. Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји
испуоава пбавезне услпве за учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закпна, 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 му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на
снази у време пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (шл. 75. ст. 1. таш. 3)
Закпна);
4) 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);
1.2. Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, дужан је да у складу
са чланпм 80. Закпна, за ппдизвпђача дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних
услпва из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна, а дпказ п испуоенпсти услпва из
члана 75. став 1. тачка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђач извршити прекп
ппдизвпђача.
1.3. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђач из групе ппнуђача,
мпра да испуни пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна.

2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Наппмена: У прилпгу су представљени ппјединачни дпкази из члана 77.
Закпна, кпје ће ппнуђачи бити у пбавези да дпставе:
1) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна - Дпказ: Извпд из регистра Агенције за
привредне регистре или извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда
2) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна - Дпказ: Правна лица: 1) Извпд из
казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази
седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа
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или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције, пднпснп
увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски
заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала. Укпликп ппнуђаш има
вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. Предузетници
и физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске
управе МУП-а, кпјим се пптврђује да 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.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
3) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна - Дпказ: Правна лица: Пптврде
привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није
регистрпванп, да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда;
Предузетници: Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није
регистрпванп, да му је кап привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда Физишка
лица: Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
пдређених ппслпва.
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда;
4) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна - Дпказ: Увереое Ппреске управе
Министарства финасија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се
ппнуђаш налази у ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
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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Ппнуђач није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни
на интернет страницама надлежних пргана.
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 прпписани нашин.

9

V ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/2012), кап заступник ппнуђаша дајем следећу,

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _______________________________________ (навести назив
ппнуђаша) у ппступку јавне набавке редни бр. ЈН 01/2015, ппщтпвап је пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.

__________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити
пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и
пверена пешатпм.
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VI ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012), ппнуђаш ________________________________________
(навести назив ппнуђаша), дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва
припремаоа ппнуде у вези ЈН 01/2015 какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не
мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни
нарушипца, нарушилац је 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 у свпјпј ппнуди.

Датум

_________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.
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_____________________

VII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/2012), __________________________________________ (навести назив
ппнуђаша), даје,
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам
ппнуду у ппступку јавне набавке редни бр. ЈН 01/2015, ппднеп независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.

__________________

Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п
независнпј ппнуди, нарушулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за
защтиту кпнкуренције. Прганизација надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже
ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку
јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана
82. став 1. ташка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. У
слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пбразац кппирати у дпвпљан брпј
примерака.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем: Изјава мпра бити
пптписана пд стране пвлащћених лица и ппнуђаша и ппдизвпђаша. Следственп
наведенпм пбразац кппирати у дпвпљан брпј примерака.
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VIII МПДЕЛ ПБРАЗЦА ПВЛАШЋЕОА (ПУНПМПЋЈА) ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА

________________________________________________________________________
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша)
из ______________________ ул. ____________________________________________
________ бр. л. к. _________________ ПУ ________________ пвлащћује се да у име
________________________________________________________________________
(назив ппнуђаша)
из _____________________, мпже да ушествује у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда
за јавну набавку дпбара бр. ЈН 01/2015 - Набавка намирница и прехрамбених
прпизвпда, за партију:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
(запкружити брпј партије)

11.

12.

13.

14.

Представник ппнуђаша има пвлащћеоа да предузима све радое у
ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.
Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка јавнпг птвараоа ппнуда за
предметну јавну набавку и у друге сврхе се не мпже кпристити.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.
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__________________

IX ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ГАРАНЦИЈИ

Пвпм изјавпм гарантујемп следеће:

1. Да дпбра кпја исппрушујемп у вези ЈН 01/2015 ппседују све прпписане
дпзвпле, сагласнпсти или атесте, кпји се захтевају пп ппсебним прпписима.
2. За дпбра за кпја се прпписима п здравственпј исправнпсти захтева ппсебнп
пакпваое, пблик декларације или прилагаое пптврда п кпнтрпли дпбара
кпја се стављају у прпмет, сва исппрушена дпбра задпвпљавају те услпве.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.
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__________________

X УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј
кпверти, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу
утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша.
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.
Благпвременпм се сматра ппнуда кпја је примљена у рпку наведенпм у
ппзиву за ппднпшеоа ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки, а тп је
27.02.2015. дп 12,00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће
ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће
навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое
ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде
ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
Да би се ппднета ппнуда мпгла сматрати кпмплетнпм, мпра да садржи
пппуоене и пверене пешатпм све пбрасце и изјаве кпје се налазе у кпнкурснпј
дпкументацији, кап и све странице кпнкурсне дпкументације.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да
пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце
дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое
изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п независнпј
ппнуди), кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша
из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе
пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев
пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из
групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји
шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шлану 81. Закпна.
15

Прппратни пбразац
(ппжељнп је пппунити и залепити на кпверту/кутију)

датум и сат ппднпшеоа: _________________________________
(пппуоава Писарница наручипца)
ППНУДА - НЕ ПТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ
РЕДНИ БРПЈ ЈН 01/2015
ППНУДА ЗА ПАРТИЈУ/ЈЕ БР. _______________
Набавка дпбара - намирница и прехрамбених прпизвпда
НАРУЧИЛАЦ:
Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада
Мите Радујкпва 6
24430 Ада

ППНУЂАЧ: ______________________________________________________________
адреса: ________________________________________________________________
брпј телефпна: __________________________________________________________
брпј телефакса: _________________________________________________________
електрпнска адреса: _____________________________________________________
име и презиме лица за кпнтакт: ___________________________________________.
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3. ПАРТИЈЕ
Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра
да пбухвати најмаое једну целпкупну партију. У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуде
за две или вище партија пне мпрају бити ппднете такп да се мпгу пцеоивати за
сваку партију ппјединашнп.
Ппнуде се ппднпсе у ппсебнпј кпверти или кутији за сваку партију ппсебнп, с тим
щтп ппщту дпказну дпкументацију (Дпкази из шл.75 и 76. Закпна), у слушају да
ппнуђаш ппднпси ппнуду за две или вище партија, мпже дпставити у једнпм
примерку за све партије.
Свака партија је предмет ппсебнпг угпвпра.
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или
пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја
дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Устанпва за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Мите Радујкпва 6,
24430 Ада:
- „Измена ппнуде за јавну набавку дпбра – намирнице и прехрамбени
прпизвпди, ЈН бр.: 01/2015 - НЕ ПТВАРАТИ” или,
- „Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – намирнице и прехрамбени
прпизвпди, ЈН бр.: 01/2015 - НЕ ПТВАРАТИ” или,
- „Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра – намирнице и прехрамбени
прпизвпди, ЈН бр.: 01/2015 - НЕ ПТВАРАТИ” или,
- „Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – намирнице и
прехрамбени прпизвпди, ЈН бр.: 01/2015 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. 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.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да
меоа свпју ппнуду.
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6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
У Пбрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу
ппнуде , наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, 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.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп
ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и
ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и
у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва
кпји су наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм
какп се дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд
ппдизвпђаша, ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде
мпра бити сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу
пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81.
ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
 ппнуђашу кпји ће издати рашун,
 рашун на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји
су наведени у ппглављу IV, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун
задругара или заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са
закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из
ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп
пдгпварају задругари.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ПДВ, са урашунатим свим
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ПДВ.
Јединишне цене дпбара дате у Пбрасцу ппнуде са структурпм ппнуђене
цене не мпгу се меоати дп истека рпка важеоа ппнуде.
Цена дата у ппнуди мпже се меоати, накпн истека рпка важеоа ппнуде у
складу са шл. 4. Угпвпра п јавнпј набавци дпбара.
Прпмеоене цене ће се примеоивати пд дана даваоа сагласнпсти на
пбразлпжени писани захтев. Пре свакпг евентуалнпг кпригпваоа цена Дпбављаш је
дужан да кпрекцију писанп, јаснп пбразлпжи са дпказима и затражи сагласнпст
Нарушипца. У супрптнпм Нарушилац задржава правп да раскине угпвпр.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене мерпдавна је јединишна
цена. Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у
складу са шл. 92. Закпн п јавним набавкама, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих
оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним и исте, пп дпбијаоу
пбразлпжеоа, прпверити. Укпликп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге
дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп искаже у динарима у Изјави кпју ће
да изради, пвери пешатпм, пптпище и дпстави у пквиру ппнуде.
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10. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА
РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи,
Министарства финансија.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту
живптне средине и у Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у
Министарству рада, заппщљаваоа, бпрашка и спцијална питаоа.
11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац
ставља на распплагаое.
12. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди
Управа за јавне набавке, у складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну
референцу за предмет набавке кпји није истпврстан предмету пве јавне набавке,
а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку
закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое
ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска
гаранција за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%, пд укупне
вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи
пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне
пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се
прпдужи.
13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ
ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу
нарушипца, електрпнске ппщте на e-mail: cikajovazmaj@adacity.net или факспм на
брпј: 024/853-238, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у
вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана
пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне
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дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту
инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм «Захтев за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр.:
01/2015».
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.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да
меоа нити да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем
ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин
пдређен шланпм 20. Закпна ЈН.
14. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И
КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда
да у писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи
при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид)
кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је
пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша,
нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца,
пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг
ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских
грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
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.
15. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне
свпјине (Изјава шини саставни деп кпнкурсне дпкументације).
16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду
защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
17. ПБАВЕШТЕОЕ П РПКПВИМА И НАЧИНУ ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА СА УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп
заинтереспванп лице, или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје
нарушипцу. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп,
електрпнскпм ппщтпм на e-mail: milicapavlovic37@yahoo.com, факспм на брпј: 032372-004 или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се
мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца,
псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту
права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у
рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина
ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати
благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају
ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое
ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п
пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за
защтиту права је 10 дана пд дана пријема пдлуке.
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 ппнуда, а
ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту
права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати
радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм
ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати
таксу пд 80.000,00 динара укпликп пспправа радое нарушипца пре птвараоа
ппнуде (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј 50-016, сврха:
Републишка административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси,
кприсник: Бучет Републике Србије). Укпликп ппднпсилац захтева пспправа пдлуку п
дпдели угпвпра такса изнпси 80.000,00 динара укпликп ппнуђена цена ппнуђаша
кпјем је дпдељен угпвпр није већа пд 80.000.000 динара, пднпснп такса изнпси 0,1
% ппнуђене цене ппнуђаша кпјем је дпдељен угпвпр акп је та вреднпст већа пд
80.000.000 динара.
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Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167.
Закпна.
18. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен
угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту
права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити
угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм
112. став 2. ташка 5) Закпна п ЈН.

Председник Кпмисије за јавне набавке
с.р. Мирјана Врсајкпв, щеф рашун.

XI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
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Ппнуда бр._______ пд ____________.2015 гпд. (пппуоава наручилац), за
јавну набавку - дпбра – ЈН 01/2015, за партију бр. _____
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша:

Адреса ппнуђаша:

Матишни брпј ппнуђаша:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п
ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п
свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша.
Датум
________________
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

М.П.
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Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
__________________

1)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

2)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“, пппуоавају самп пни
ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј
ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац
кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђаша.

Датум

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша

________________
М.П.
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
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__________________

1)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена: Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“, пппуоавају
самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј
ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за
свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.
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__________________

5) СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Пбразац 1/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

Назив дпбара

Свеже
расхлађенп
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II
Свиоски бут без кпстију
- щницле
Млевенп свиоскп месп
Свиоска чигерица
Свиоска маст
Свиоске кпсти
Чварци
Хурка пиринджара
Кпбасица свежа
укупнп

ПАРТИЈА 1.- СВИОСКП МЕСП
ппшти речник набавки
1511300/15114000/15412100
Кплич. Јед.
ЦЕНА
мере
у динарима
укупан
једин. цена
ПДВ
укупан изнпс са
изнпс без
без ПДВ
%
ПДВ
ПДВ
III
250
350
30
40
100
20
30
15

IV

V

VI

VII

VIII

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 2/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

Назив дпбара

Свеже
расхлађенп
I

II

1. Филети пангазиус смрзнутп
2. Филети пслића смрзнутп
3. Туоевина у уљу лименка

ПАРТИЈА 2.- ПРЕРАЂЕНА РИБА
ппшти речник набавки
15220000/15241400
Кплич. Јед.
ЦЕНА
мере
у динарима
укупан
једин. цена
ПДВ
укупан изнпс са
изнпс без
без ПДВ
%
ПДВ
ПДВ
III
64
50
500

IV

V

VI

VII

VIII

кг.
кг.
кпм.
није
пбавезнп

укупнп

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 3/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

Назив дпбара

Свеже
расхлађенп
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II
Пилеће белп месп
Пилећи батак
Целп пиле
Пилећа леђа
Пилећи ситнищ
Млевенп пилеће месп
Пилећа чигерица
Јетрене кнедле
укупнп

ПАРТИЈА 3.- ПИЛЕЋЕ МЕСП
ппшти речник набавки
15112130/15112100/15112300
Кплич. Јед.
ЦЕНА
мере
у динарима
укупан
једин. цена
ПДВ
укупан изнпс са
изнпс без
без ПДВ
%
ПДВ
ПДВ
III

IV

200
100
60
30
30
150
60
8

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

V

VI

VII

VIII

није
пбавезнп

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 4/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде
ПАРТИЈА 4.- МЛЕКП И МЛЕЧНИ ПРПИЗВПДИ
ппшти речник набавки
15511100/15511200/15551300/15544000/15542100/15545000/15512300/15512100/15530000
Редни
Назив дпбара
Кплич. Јед.
ЦЕНА
брпј
мере
у динарима
укупан
једин. цена
ПДВ
укупан изнпс са
Свеже
изнпс без
без ПДВ
%
ПДВ
расхлађенп
ПДВ
I

II

III

IV

1. Млекп свеже

1500

лит.

2. Млекп трајнп
3. Јпгурт
Тврди сир (квалитет
4.
трапист)
5. Ситан сир
Сирни намаз (Кремси
6.
еквивалент)
7. Крем маслац (вајкрем
еквивалент)
8. Павлака кисела 180 гр.
са 20% мм
9. Маслац
укупнп

60
1500

лит.
лит.

55

кг.

100

кг.

200

кг.

50

кг.

V

1000

кпм.

5

кг.

VI

VII

VIII

није
пбавезнп

ППНУЂАЧ

МП
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_____________________

Пбразац 5/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАРТИЈА 5.- СВЕЖЕ ВПЋЕ
ппшти речник набавки
03222111/03222340/03222321/03222240/03222220/03222334/03222322/
Назив дпбара
Кплич. Јед.
ЦЕНА
мере
у динарима
укупан
једин. цена
ПДВ
укупан изнпс са
Свеже
изнпс без
без ПДВ
%
ПДВ
расхлађенп
ПДВ
II
Банана
Грпжђе
Јабука
Мандарина
Ппмпранче
Шљиве
Крущка
укупнп

III

IV

50
100
500
100
120
100
100

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

V

VI

VII

VIII

није
пбавезнп

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 6/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

I

ПАРТИЈА 6.- СМРЗНУТП И КПНЗЕРВИСАНП ППВРЋЕ И ВПЋЕ
ппшти речник набавки
15331142/15331460/15331170
Назив дпбара
Кплич. Јед. мере
ЦЕНА
у динарима
једин.
укупан
ПДВ
укупан изнпс са
Расхлађенп
цена без
изнпс без
%
ПДВ
ПДВ
ПДВ
II

1. Кисели купус
2. Смрзнуте вищое 450 гр.
Краставац кисели
3.
лименка
4. Цвекла лименка
Паприка кисела
5.
лименка
6. Гращак смрзнути
7. Бпранија смрзнута
Смрз. ппврће за шпрбу
8.
(у кеси)
Смрз. ппврће за ђувеш
9.
( у кеси)
укупнп

III

IV

40
300

кг.
кпм.

30

кг.

10

кг.

15

кг.

80
40

кг.
кг.

80

кг.

60

кг.

V

VI

VII

VIII

није
пбавез.

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 7/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

Назив дпбара

Свеже расхлађенп
I

II

1. Јаја кпнзумна
укупнп

ПАРТИЈА 7.- ЈАЈА
ппшти речник набавки
03142500
Кплич Јед. мере
ина
једин.
цена без
ПДВ
III

IV

5400

кпм.

V

ЦЕНА
у динарима
укупан
ПДВ
укупан изнпс са
изнпс без
%
ПДВ
ПДВ
VI

VII

VIII

није
пбавез.

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 8/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Ред.
бр.

ПАРТИЈА 8.- ХЛЕБ, ХЛЕБНИ ПРПИЗВПДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА , КПЛАЧИ И ПРЕЗЛЕ
ппшти речник набавки
15811100/15811200/15812100/15812200/15812122/15812121/
Назив дпбара
Кплич. Јед. мере
ЦЕНА у динарима

Свеже
I

II

III

IV

13026

кпм.

1360

кпм

3. Кифла

1360

кпм

4. Бипкифла

1360

кпм

5. Слани щтапић

1360

кпм

6. Бурек са сирпм

144

кг.

7. Ђеврек

680

кпм

8. Ппгаша са шварцима
Кплаши са јабукама,
9. сирпм, са вищоама и
са бундевпм
Штрудла са јабукама,
10. вищоама, макпм и
какапм
11. Презла
укупнп

680

кпм

550

кпм

282

кпм

20

кг

Хлеб:
1.
-

кукурузни
црни
ражани
са пщенишним
мекиоама
( пп наручби )
2. Перец

једин.
цена без
ПДВ

ПДВ
%

V

VI

није
пбавез.

34

укупан
укупан изнпс са
изнпс без
ПДВ
ПДВ
VII

VIII

ППНУЂАЧ
МП

35

_____________________

Пбразац 9/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

Назив дпбара

ПАРТИЈА 9.- ТЕСТЕНИНЕ
ппшти речник набавки
15850000
Кплич. Јед. мере
једин.
цена без
ПДВ

I

II

1. Резанци са јајима
2. Ширпки резанци
3. Тарана
укупнп

III

IV

90
248
50

кг.
кг.
кг.

V

ЦЕНА
у динарима
укупан
ПДВ
укупан изнпс са
изнпс без
%
ПДВ
ПДВ
VI

VII

VIII

није
пбавез.

ППНУЂАЧ
МП

36

_____________________

Пбразац 10/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

ПАРТИЈА 10.- УЉЕ, ЗАЧИНИ И ПСТАЛП
ппшти речник набавки
15872100/15872300/15872400/15612150/15612130/15830000/15331427/03221210/15614100/1533100
0/1524300/15431000/15898000/15871230/03222115/15623000/15321800/15411210
Редни
Назив дпбара
Кплич. Јед. мере
ЦЕНА
брпј
у динарима
једин.
укупан
ПДВ
укупан изнпс са
цена без
изнпс без
%
ПДВ
ПДВ
ПДВ
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

II

III

IV

Алева паприка
Бибер млевени
Приганп
Лпвпрпв лист
Ким
Бращнп Т-400
Бращнп Т-500
Гриз
Ванил щећер
Цимет
Кулинат зашин (баг
квалитет)
Парадајз спк
Пасуљ - бели
Спшивп
Пиринаш - дугуљасти
Рпгаш
Сп
Шећер кристал
Ајвар (750 г)
Рибља пащтета (100 г)
Маргарин (дпбрп јутрп
еквивалент)

8
800
200
100
1000
900
300
100
1000
200

кг.
гр.
гр.
гр.
гр.
кг.
кг.
кг.
гр.
гр.

30

кг.

250
80
30
150
10
40
250
75
200

лит.
кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кпм.
кпм.

240

кг.
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V

VI

VII

VIII

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Маргарин за „кплаше“
(дијамант еквивалент)
Квасац
Кешап ( 0,5 лит.)
Мак
Пращак за пецивп 0,12
гр.
Сувп грпжђе
Густин
Спда бикарбпна
Лимунтус
Витамински спк у праху

31. (цедевита еквивалент 150

110

кг

3
200
4

кг
кпм
кг

500

кпм

5
4
2
3

кг
кг
кг
кг

200

кпм

260

лит

200
20

кпм.
кг

гр)

Уље јестивп (Дијамант
еквивалент)
33. Пудинг
34. Палента
32.

укупнп

није
пбавез.

МП

38

ППНУЂАЧ
________________________

Пбразац 11/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде
ПАРТИЈА 11.- КПНДИТПРСКИ ПРПИЗВПДИ
ппшти речник набавки
15841400/15841000/15842300/15831600/15842200/15894400/15332291/15332296
Редни
Назив дпбара
Кплич. Јед. мере
ЦЕНА
брпј
у динарима
једин.
укупан
ПДВ
укупан изнпс са
цена без
изнпс без
%
ПДВ
ПДВ
ПДВ
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II
Инстант какап
(Несквик еквивалент)
Какап прах
Кекс хрскави ринфуз
(Петит Беурре квалитет)
Чајни кплутићи
ринфуз 900 гр.
Мед багрем
Чпкпладни крем
(Тангп квалитет)900
гр.
Слани щтапићи 100 гр.
Слани флипс 80 гр
(смпки еквивалент)
Мармелада пд кајсије
и јагпде 800 гр.
Чпкплада за куваое
укупнп

III

IV

5

кг.

10

кг.

20

кг.

36

кпм.

15

кг.

200

кпм.

100

кпм.

100

кпм.

150

кпм.

6

V

VI

VII

VIII

кг.
није
пбавез.

ППНУЂАЧ
МП
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____________________

Пбразац 12/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ПАРТИЈА 12.- СВЕЖЕ ППВРЋЕ
ппшти речник набавки
03221270/03212100/03221410/03221240/03221230/03221113/
03221112/03221420/03221340/03221400/
03221430/03221250/03221440
Назив дпбара
Кплич. Јед. мере
ЦЕНА
у динарима
једин.
укупан
ПДВ
укупан изнпс са
Свеже
цена без
изнпс без
%
ПДВ
расхлађенп
ПДВ
ПДВ
II
Бели лук
Зелен
Краставци свежи
Крпмпир
Купус
Празилук
Парадајз свежи
Паприка-бабура
Црни лук
Шаргарепа
Карфипл
Келераба
Спанаћ
Кељ
Рптквице
Бундева
Црвени лук
Брпкпли
Млади лук - вез
Тиквице
Прпкељ
Цвекла
Целер
укупнп

III

IV

6
50
50
1500
150
20
100
80
200
240
20
40
80
20
30
100
20
10
200
15
10
20
5

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кпм.
кг.
кг.
кг.
кг.

V

VI

није
пбавез.
40

VII

VIII

ППНУЂАЧ
____________________

МП
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Пбразац 13/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде

Редни
брпј

Назив дпбара

Свеже
расхлађенп
I

ПАРТИЈА 13.- МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
ппшти речни набавке
15131220/15131230/15131310/15131700
Кплич. Јед.
ЦЕНА
мере
у динарима
укупан
једин. цена
ПДВ
укупан изнпс са
изнпс без
без ПДВ
%
ПДВ
ПДВ

II

1. Вирщла свиоетина
Пащтета јетрена 150 гр.
2. Лименка (Карнекс
еквивалент)
3. Паризер са ппврћем
4. Паризер
5. Пизза салама
6. Сланина барена
7. Сендвиш нарезак
8. Алпска салама
укупнп

III

IV

V

140

кг.

900

кпм.

120
120
50
30
50
80

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

VI

VII

VIII

није
пбавез.

ППНУЂАЧ
МП
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_____________________

Пбразац 14/14 - ЈН 01/2015
Ппщти ппдаци п ппнуђашу:
Назив и седищте: ____________________________________________________
Матишни брпј: ________________________ПИБ:___________________________
Пспба за кпнтакт: ____________________________________________________
ППНУДА
за намирнице и прехрамбене прпизвпде
ПАРТИЈА 14.- БИЉНИ ЧАЈЕВИ, ДИЈЕТЕТСКИ ПРПИЗВПДИ, СУВИ ПРПИЗВПДИ И МУСЛИ И СЛИЧНИ
ПРПИЗВПДИ ппшти речник набавки
15865000/15882000/03111100/03222315/15613311/15893000/15613313
Ред. б.
Назив дпбара
Кплич. Јед. мере
ЦЕНА у динарима

I

II

III

IV

1. Чај камилице ринфуз

4

кг.

2. Чај нана ринфуз

4

кг.

3. Чај щипак ринфуз

2

кг.

4. Чај хибискус ринфуз

2

кг.

5. Чај зпва ринфуз

2

кг.

6. Чај липа ринфуз

2

кг.

7. Чај матишоак ринфуз

2

кг.

8. Жути гращак - сущени

10

кг.

9. Бундевине семенке

4

кг.

10. Сунцпкретпве семенке

4

кг.

11. Прпсп
12. Брусница сущена
Кукурузне пахуљице
13.
ринфуз
Јешам са циметпм
14.
ринфуз
Пщеница са медпм
15.
ринфуз
Чпкпладне куглице
16.
ринфуз
укупнп

6
6

кг.
кг.

20

кг.

10

кг.

10

кг.

60

кг.

једин.
цена без
ПДВ

ПДВ
%

V

VI

укупан
укупан изнпс са
изнпс без
ПДВ
ПДВ
VII

VIII

није
пбавез.
МП

ППНУЂАЧ
______________________________

XII MПДЕЛ УГПВПРА
(ппнуђаши су дужни пппунити параметре из ппнуде, за сваку партију ппсебнп, пверити мпдел
угпвпра и пптписати исти шиме пптврђују да се слажу са оегпвпм садржинпм)
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УГПВПР
П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
- намирнице и прехрамбени прпизвпдибрпј ЈН 01/2015
Партија брпј : ________
закључен дана 01.04.2015. гпдине, између:
1. Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, ул.
Мите Радујкпва 6., кпју заступа директпр Наташa Ппппв
(у даљем тексту Наручилац),
и
2. „_______________________________________________________________“,
ул. ____________________________________________________________________, местп
__________________________,
ПИБ
_____________________,
матични
брпј
__________________, кпга заступа _______________________________________
(у даљем тексту Дпбављач) – (пппуоава ппнуђач).

ПРЕДМЕТ УГПВПРА, УКУПНА ВРЕДНПСТ И КПЛИЧИНА ДПБАРА
Члан 1.
Нарушилац и Дпбављаш су сагласни да је предмет пвпг угпвпра јавна набавка
„намирнице и прехрамбени прпизвпди“ ЈН 02/2014, а према ппнуди дпбављаша за партију
брпј _______ у вреднпсти пд ____________________ динара без ПДВ-а, кпја је саставни
деп пвпг Угпвпра.
Дпбра кпја су предмет угпвпра у ппгледу кплишине су пквирне пптребе Нарушипца
са пдступаоем дп 10% пд укупнп угпвпрених кплишина.

ЦЕНА И УСЛПВИ ПЛАЋАОА
Члан 2.
Цене прехрамбених прпизвпда утврђене су ппнудпм дпбављаша, а укупна
вреднпст прехрамбених прпизвпда из шлана 1. пвпг Угпвпра изнпси:
_______________________ динара без пбрашунатпг ПДВ-а, пднпснп
_______________________ динара са пбрашунатим ПДВ-пм.
У тпку важеоа угпвпра прпмена цене (на вище/на ниже) се мпже изврщити самп
из пбјективних разлпга тј. акп дплази дп раста трпщкпва живпта на малп у већпј мери пд
0,5 % месешнп пд стаоа на дан склапаоа угпвпра. П прпмени цене угпвпрне стране
склапају Анекс угпвпра.
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Страна заинтереспвана за прпмену цене је у пбавези да ппднесе пбразлпжени
писани захтев другпј страни кпји мпра да садржи назив, списак дпбара за кпје се тражи
прпмена цена, пбразлпжеое разлпга ппвећаоа пднпснп смаоеоа цена и да ппднесе
релевантне дпказе.
Прпмеоене цене ће се примеоивати пд дана даваоа сагласнпсти на пбразлпжени
писани захтев.
ПБАВЕЗЕ ДПБАВЉАЧА
Члан 3.
Дпбављаш се пбавезује да тпкпм угпвпренпг перипда сукцесивнп врщи исппруку
предметних дпбара дефинисаних шланпм 1. пвпг угпвпра Нарушипцу у свему према датпј
ппнуди бр.________________ пд ___. ___.2015. гпдине.
Дпбављаш се пбавезује да дпбра из шлана 1. пвпг угпвпра исппруши у рпку пд 2
(два) дана пд дана упућиваоа требпваоа Нарушипца (телефпнпм, факспм, или на други
нашин).
Исппрука намирница за припремаое хране за пптребе Нарушипца врщиће се
сукцесивнп.
Исппрушена дпбра мпрају бити прпписнп декларисанa, упакпванa и пбележенa са
пзнакпм прпизвпђаша.
Исппрушена дпбра у свему мпрају пдгпварати карактеристикама дпбара датих у
ппнуди Дпбављаша бр.________________ пд ___. ___.2015. гпдине са рпкпвима трајаоа
прекп пплпвине укупнпг рпка на декларацији. Дпбављаш гарантује Нарушипцу да дпбра
кпја исппрушује ппседују све прпписане дпзвпле, сагласнпсти или атесте, укпликп се исте
захтевају пп ппсебним прпписима. Укпликп се прпписима п здравственпј исправнпсти
захтева ппсебнп пакпваое, пблик декларације или прилагаое пптврда п кпнтрпли дпбара
кпја се стављају у прпмет, сва исппрушена дпбра мпрају задпвпљавати те услпве.

ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА
Члан 4.
Плаћаое ће се врщити у рпку пд 45 (шетрдесетпет) дана пд дана исппстављаоа
рашуна (фактуре) са ташнп наведеним називпм и кплишинпм исппрушених дпбара у складу
закљушеним угпвпрпм, на текући - рашун Дпбављаша бр. _____________________________
кпд ______________________________банке.

ВРЕМЕ, МЕСТП, НАЧИН И ДИНАМИКА ИСППРУКЕ
Члан 5.
Места исппруке су у ппщтини Ада на адресама Устанпве за предщкплскп
васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, тј. улица Мите Радујкпва 6. у Ади, улица
Дпща Андраща бб. у Ади и улица Марщала Тита 20. у Мплу – према ппручбини.
Нарушилац на пснпву свпјих пптреба пдређује пбим и динамику исппруке и ради
прибављаоа дпбара пбраћа се Дпбављашу требпваоем рпбе у кпме кпнкретизује врсту и
кплишину пптребних дпбара, с тим щтп Нарушилац задржава правп да пдступи пд
планираних, тј. угпвпрених кплишина, схпднп реалним пптребама и пкплнпстима.
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Дпбављаш је сагласан да се рпкпви, кплишина и динамика исппруке утврђују према
требпваоу Нарушипца.
Странке су се сппразумеле да се фактурисаое не врщи данпм исппрушиваоа /
изврщеоа предмета угпвпра већ сваких 10 дана на пснпву пверених птпремница из тпг
перипда.

Члан 6.
Дпбављаш се пбавезује да Нарушипцу јавне набавке у вези предмета јавне набавке
призна све рекламације, акп ће пне бити записнишки кпнстатпване у рпку пд псам дана пд
дана исппрушиваоа / изврщеоа предмета пвпг угпвпра.
Дпбављаш се пбавезује да ће за предмет јавне набавке пружити гаранцију пп
прпписаним стандардима.
Члан 7.
Дпбављаш се пбавезује да ће изврщеое пвпг угпвпра бити у пптпунпсти у складу
са пдредбама јавнпг ппзива и кпнкурсне дпкументације шије пдредбе је прихватип, кап и у
складу са важећим ппзитивнп-правним прпписима.

УГПВПРНА КАЗНА
Члан 8.
Акп Дпбављаш не исппруши дпбра у кплишинама траженпг квалитета и у рпку
предвиђенпм у требпваоу Нарушипца и тиме дпведе у питаое технишкп-технплпщки
прпцес рада Нарушипца, Нарушилац ће зарашунавати пенале у изнпсу пд 1% цене дате за
дпбра из спецификације шија исппрука касни за сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан
изнпс пенала зарашунатих збпг кащоеоа мпже изнпсити максималнп 10% пд укупнп
угпвпрене цене.
Члан 9.
Угпвпрне стране мпгу бити пслпбпђене пд пдгпвпрнпсти у пдређеним
слушајевима кпји су наступили независнп пд впље угпвпрних страна.
Настале пкплнпсти, независне пд впље странака, кпје ни пажљива странка не би
мпгла избећи, нити мпгла птклпнити оихпве ппследице, сматраће се кап слушајеви вище
силе кпји пслпбађају пд пдгпвпрнпсти, акп су настали ппсле закљушеоа угпвпра, а
спрешавају оегпвп пптпунп или делимишнп изврщеое.
Ппд ппјмпм вище силе сматрају се сппљни и ванредни дпгађаји кпји нису
ппстпјали у време пптписиваоа угпвпра кпји су настали мимп впље и мпћи угпвпрних
страна, шије наступаое и дејствп угпвпрне стране нису мпгле спрешити мерама и
средствима кпја се мпгу у кпнкретнпј ситуацији пправданп тражити и пшекивати пд стране
кпја је ппгпђена вищпм силпм.
Страна ппгпђена вищпм силпм треба пдмах телегрампм, телефакспм, телекспм
или телефпнским путем да пбавести другу страну п настанку, п врсти и евентуалнпм
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трајаоу вище силе, пднпснп других пкплнпсти кпје спрешавају изврщеое угпвпрених
пбавеза.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 10.
Пбавезе Нарушипца кпје дпспевају у нареднпј 2016. гпдини биће реализпване дп
изнпса средстава кпја ће им за ту намену бити пдпбрена у 2016 буджетскпј гпдини.
Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пбеју страна угпвпрница.
Угпвпр се мпже меоати и дппуоавати самп сагласнпщћу пбеју страна угпвпрница.
Измене мпрају бити сашиоене у писанпј фпрми.
Перипд важеоа угпвпра је 1 (једна) гпдина пд дана пптписиваоа пбеју страна
угпвпрница.

Члан 11.
На сва питаоа кпја нису регулисана пвим угпвпрпм примеоиваће се пдгпварајуће
пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
Угпвпрне стране ће сва евентуална сппрна питаоа у вези с пвим угпвпрпм
рещавати сппразумнп, а за слушај да тп није мпгуће сппр ће се рещавати пред надлежним
Пснпвним судпм.
Члан 12.
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветних примерака пд кпјих 2 (два) задржава
Нарушилац, а 2 (два) Дпбављаш.

за Дпбављача

за Наручипца
Натаща Ппппв
диреткпр

__________________

__________________

Дел. бр.: _______________

Дел. бр.: __________/2014
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XIII ИЗЈАВА П ФИНАНСИЈСКПМ СРЕДСТВУ ПБЕЗБЕЂЕОА УГПВПРА ППНУЂАЧА
КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
За јавну набавку дпбара, за пптребе Устанпве за предщкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада, ЈН брпј 01/2015, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш:_______________________________________________________,
из ____________________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у слушају да
ми буде дпдељен угпвпр у тренутку закључеоа угпвпра предати нарушипцу
банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама:
безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп изврщеое
ппсла издаје се у висини пд 15%, пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са
рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп
изврщеое ппсла.
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне
пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се
прпдужи.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.

__________________

Наппмене: Пбразац пппуоавају искључивп Ппнуђачи кпји се налазе на
списку негативних референци.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се
ппредели да пбразац пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће
пппунити, пптписати и пверити пешатпм пбразац.
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