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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основна школа "Васа Стајић"
Адреса: Светог Саве 101, Мокрин, 23305
Матични број : 08020892
ПИБ : 10082730
Шифра делатности : 85.20

2. Врста поступка јавне набавке
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности,
обликована по партијама, у складу са Законом o јавним набавкама (“Сл.
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке: Набавка добара – Ђачка ужина за школску
2019/2020. Години-дубоко смрзнута пецива, бр. 1/19

4. Циљ поступка : Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења
уговора о јавној набавци.

5. Лице за контакт:
Цвија Гребец Томић-секретар; email: osvasastajic@gmail.com

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке бр. 1/2019 - ђачка ужина за школску 2019/2020.
годину-дубоко смрзнута пецива

2. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије, и то:
Број
партије
I

Назив партије
СМРЗНУТА
ПЕЦИВА

Шифра и назив из општег речника
15896000
дубоко смрзнута пецива
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II

НАМИРНИЦЕ
ШИРОКЕ
ПОТРОШЊЕ

15131210 – паштета чајна или са шунком или
пилећа-у цреву, паковање 125гр,
"Carnex" или "Неопланта" или
еквивалент
15131410 – стишњена шунка,1/1,"Неопланта",
"Yuhor" или еквивалент
15321800 – сокови
15551300 – јогурт, 2,8мм (ПП чаша 180гр)
15511100 – чоколадно млеко, 0,2ml
15840000 -еурокрем, 1 кг, Swisslion Таково
03222111 - банане
03222220 - поморанџе
03222321 - јабуке

Не спроводи се електронска лицитација.
Врста, опис и оквирна количина добара дати су у спецификацији који је
саставни део понуде.

Напомена: на ову набавку ће се примењивати:
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15 и
подзаконски акти донети на основу њега);
- Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09 и подзаконски акти
донети на основу њега);
- Закон о општем управном постуку, у делу који није регулисан Законом о
јавним набавкама (" Сл. гласник РС“ бр. 18/16);
- Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци
("Сл. лист СФРЈ", бр.29/78, 39/85, 57/89 и "Сл.лист СРЈ" бр.31/93);
- остали прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове
предвиђене у конкурсној документацији.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена по једној партији, без ПДВ-а, уз

услов да се понуда достави за све тражене артикле у оквиру најмање једне партије

.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1
Обавезни услови
дефинисане чл. 75. Закона и то:

за

учешће

у

поступку

јавне

набавке

1. УСЛОВ: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има
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понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) – доказује се
попуњавањем Обрасца изјаве бр. 11;
ДОКАЗ – Правно лице:
Извод из регистра Агенција за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда, у неовереној копији.
Предузетник:
Извод из регистра Агенција за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра, у неовереној копији.

2. УСЛОВ: Право на учешће у поступку има понуђач, ако он и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) – доказује
се попуњавањем Обрасца изјаве бр. 11;
ДОКАЗ – Правно лице:
1.Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привредем кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре, у неовереној копији;
2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала, у неовереној
копији;
3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника), у
неовереној копији;
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
1.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта), у неовереној копији;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3.УСЛОВ: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); - доказује се
попуњавањем Обрасца изјаве бр. 11.
ДОКАЗ – Правна лица:
Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре
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да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда, у неовереној копији;
Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда, у неовереној копији;
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова, у неовереној копији;
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
НАПОМЕНА: понуђач у време објављивања позива за подношење
понуда не сме имати на снази ни једну меру забране обављања
делатности (ни ону која је предмет јавне набавке, нити било коју другу
делатност).

4. УСЛОВ: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио
доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона) – доказује се попуњавањем Обрасца изјаве бр. 11;
ДОКАЗ: Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике
Србије за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и уверење
надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације, у неовереним копијама;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5.УСЛОВ: да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. ст.1. тач. 5 Закона) – доказује се попуњавањем
Обрасца изјаве бр. 11-1, и достављањем оверене или неоверене
фотокопије следећег доказа:
ДОКАЗ: Потврда Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије о извршеном упису у Централни регистар
објеката за субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за
животиње ("Сл. гласник РС" бр. 20/10) или Извод из регистра одобрених
објеката издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије – Управе за ветерину (сходно Правилнику о
садржини и начину вођења Централног регистра објеката у области
безбедности хране и хране за животиње, "Сл. гласник РС бр. 20/2010);
х
х

х

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст.2 Закона).
Доказ: потписан и оверен Образац изјаве број 12. Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона и то:
====================================================================

1.) Довољан кадровски капацитет: да пре слања позива има у
радном односу минимум два запослена (осим директора-власника) одговорним
за извршење уговора
Доказ: копије пријава на обавезно социјално осигурање или
потписан Образац изјаве бр.13-1 о довољном кадровском капацитету).
Доказ о располагању понуђача довољним кадровским капацитетом
доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни
задати услов о довољном кадровском капацитету понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, задати услов о довољном
кадровском капацитету сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.
2.) Довољан технички капацитет: поседовање најмање једног
одговарајућег доставног возила за испоруку предмета јавне набавке


Доказ: копија важеће саобраћајне дозволе за доставно возило или
потписан Образац изјаве бр. 13-2 о довољном техничком капацитету.




Доказ о располагању понуђача довољним техничким капацитетом
доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни
задати услов о довољном техничком капацитету понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, задати услов о довољном
техничком капацитету сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.

3.) Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности
хране у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу
примарне производње, у сваком објекту под својом контролом, у складу са
принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и
критичних контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности
хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09) –доказује се попуњавањем Обрасца изјаве
бр. 13-3 и достављањем оверене или неоверене фотокопије сертификата
НАССР.
Сертификат НАССР треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу
производње, прераде и промета храном, а у складу са одредбама Закона о
безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).
Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику,
односно уколико је Сертификат НАССР издат на страном језику, наведени
доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране
судског тумача за предметни страни језик.
Сертификат је обавезан, без обзира да ли доставља понуду за
једну или више партија.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које
6

испоручује).
4. Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у
погледу траженог састава, нето количине, рока употребе, услова чувања,
класе или категорије и сл. – доказује се попуњавањем Обрасца изјаве бр.
13-4 и достављањем оверене или неоверене фотокопије одштампаних
текстуалних декларација производа.
Доказ: Изјава бр. 13-4 и фотокопија одштампаних текстуалних
декларацијa производа, које су у складу са важећим прописима (Правилник о
декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ број
4/04,12/04 и 48/04 и "Сл. гласник РС", број 85/13) и Правилник о декларисању,
означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС, број 19/17), које се налазе
на амбалажи, за све производе из партије за коју понуђач конкурише.


Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које
испоручује).

1.3. Начин достављања доказа

Испуњеност обавезних услова из члана 75. тачке 1-4, за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем Изјаве понуђача (Образац изјаве br. 11), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. тачке 1-4
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из тачке 5.
обавезних услова, која се доказује достављањем Изјаве понуђача и доказа
наведених у Обрасцу изјаве бр. 11-1.

Испуњеност додатних услова наведених у овој конкурсној
документацији по тачкама 1 до 4 се могу доказивати достављањем оверених
изјава које чине саставни део ове конкурсне документације (Обрасци изјава
број: 13-1, 13-2, 13-3 и 13-4, као и достављањем оверених или неоверених
фотокопија које се траже уз наведене обрасце, а наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чије је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77.
Закон, и, понуђач може уместо доказа приложити своју писану Изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе
(Образац изјаве бр. 14).

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени
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документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном
језику достави и превод тог документа на српски језик.
2. Подаци о обавезној садржини понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози)
тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени
обрасци и одговарајући модел уговора из конкурсне документације.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и
овери печатом, а последњу и потпише овлашћено лице Понуђача који
наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата
све елементе уговора.
Подаци унети у Модел уговора морају се слагати са подацима
наведеним у понуди.
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у
складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију,
обрасце и прилоге – таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3.

Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуде.
Понуда се припрема на обрасцима и моделу уговора, који су саставни
део конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у
понуди (за понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са
подизвођачем/има и групу која подноси заједничку понуду).
Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога
како наступа у понуди и за које партије конкурише) није у обавези да достави
уз понуду.
Понуђач понуду подноси првенствено препорученом пошиљком
путем поште, а може и непосредно у затвореној коверти или кутији затвореној
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу
понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуде доставити на адресу: Основна школа " Васа Стајић"
Мокрин-23305, Светог Саве 101, са назнаком. „Понуда за јавну набавку добара
– Ђачка ужину за школску 2019/2020 годину-дубоко смрзнута пецива, ЈН бр.
1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“, и то ПРВЕНСТВЕНО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно
кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и
датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока односно до 20. 08.
2019.год. до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Отварање
понуда је дана 20. 08. 2019. год. у 10,30 часова.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу
понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који
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морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним
словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
4. Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде,
попуњавања образаца
Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако
бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом овлашћеног
лица и печатом Понуђача. Факсимил Понуђача није дозвољен.
Докази могу бити и у неовереним фотокопијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
изабрана за доделу уговора, да у року од 3 дана достави оригинал или оверену
копију свих доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид
оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву и изабрати следећег Понуђача.
5. Понуђач
У складу са чланом 87. став 3. Закона, понуђач може понуду да
поднесе самостално. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац, нити
исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду:
1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава
јавну набавку),
2. са подиспоручиоцем (понуђач који извршење јавне набавке
делимично поверава подиспоручиоцу) и
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно
извршавају јавну набавку).
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки
образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
6. Понуда са подизвођачем/има
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да
у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко
подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу/има
не може бити већи од 50% новчане вредности понуде.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1, тачка 5. Закона, за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
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број подиспоручиоца.
Понуђач са којим је закључен уговор, не може ангажовати за
подиспоручиоца лице које није навео у својој понуди. У супротном, Наручилац
ће реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
раскинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен
уговор.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуну обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач 5. Закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
8. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију (све артикле наведене
у партији).
Понуде се подносе у посебној коверти или кутији за сваку партију
посебно.
Уколико понуђачи подносе понуду за обе партије докази из чл. 75. и
76. Закона се достављају уз прву партију за коју се подноси понуда, тј. не
морају се достављати за сваку партију посебно.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити
поднета тако да се свака партија може посебно оцењивати. Свака партија је
предмет посебног уговора.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
10. Резервисана набавка.
Ова набавка није резервисана јавна набавка.
11. Начин и услови плаћања
Максимални рок плаћања је 45 календарских дана од дана пријема
рачуна (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/15) од дана
испостављања фактуре. Уз фактуру се прилаже копија Наруџбенице. Плаћање
се врши уплатом на рачун понуђача.
Наруџбенице Наручиоца и одговарајуће фактуре Продавца се
испостављају једном месечно, тј. за месечне потребе Наручиоца и месечно
испоручене производе Продавца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
12. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде
1.) Квалитет добара - понуђена добра морају у свим аспектима
одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији и Европској Унији,
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захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају
прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити
хигијенски и бактериолошки исправни. Рок важења (трајања) добара мора бити
назначен на декларацији паковања или документу који се доставља уз добра
приликом испоруке.
Добра морају бити I. квалитета и здравствено безбедна што је
прописано нормама садржаним у:
- Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других
отровних супстанција, хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се
могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 15/10 и
28/11);
- Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13);
- Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница
("Сл.лист СЦГ", број 4/04,12/04,48/04 и "Сл. гласник РС", бр. 85/13);
- Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета
опште употребе који се могу стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89 и 18/91);
- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било
којој фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),
- Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа и
тестенина ("Сл.гласник РС", број 68/16);
- Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура („Сл.
гласник РС“, бр. 33/10, 69/10, 43/13 и 34/14);
- Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака
средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за
животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака
средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 22/18).
2) Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно према
месечном плану потреба а све према динамици и количини коју одреди
наручилац. Укупне количине добара су оријентационе, а стварне ће бити
приказане у наруџбеници коју ће Наручилац достављати Продавцу
задњих 5 дана у месецу за наредни месец, у писменој форми или на емаил.
Продавац прихвата да су укупне количине добара одређене на
основу просечне заинтересованости ученика у установи у току једне школске
године и норматива у грамажи (по једном ученику) за намирнице које су
предмет јавне набавке, те да сходно томе, током реализације уговора могу
одступати у односу на укупну уговорену количину.
3) Рок испоруке је према распореду ужине за конкретни месец,
који благовремено сачињавају запослени у школи. У случају да понуђач
наведе дужи рок испоруке, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке, иста ће се
сматрати неприхватљивом.
Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне)
испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од једног дана од
пријема захтева.
Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком
упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу
путем факса или е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.
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Испорука за Партију I – смрзнута пецива и Партију II. намирнице широке потрошње, врши се у школи/замрзивач наручиоца
сукцесивно према плану потреба утврђеном до 25-ог дана у месецу за
наредни месец у времену од 07,00-16,00 часова на адреси: Основна школа
"Васа Стајић" Мокрин, Светог Саве 101.
Понуђач се обавезује да за свако испоручено добро достави
декларацију на српском језику, на основу које преузима одговорност за
квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности
добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра
одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима.
Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на
декларацији производа.
Понуђач је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост
производа и то:
- прилаже отпремницу и копију наруџбенице уз испоручену робу,
- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена,
- особа која врши истовар мора да буде у чистој радној одећи,
- достава у одговарајућим доставним возилима.
4) Понуђач је дужан да испоручи наручиоцу ону количину намирница
коју је наручилац поручио у наруџбеници и дужан је да је тачно измери. Нуђење
веће или мање количине од тражене долази у обзир само ако за то постоје
оправдани разлози и то ако се наручилац са тим сагласи.
Под тачним мерењем подразумева се испорука стварно тражене
количине производа изражена у комадима, килограмима, литрима и њиховим
деловима. Материјал (амбалажа) за паковање не урачунава се у количину
испоручене робе, осим ако није произвођачко паковање, папир или неки сличан
лаган материјал. Уколико се роба доставља у кутијама, посудама, бурадима и
сл., онда се код мерења мора одбити тежина доставне посуде.
5) Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање
добара приликом испоруке.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету
и очигледних грешака испоручене робе, наручилац и понуђач на лицу места
сачињавају записник о рекламацији којим констатују да се утврђени недостаци
и грешке морају отклонити у року од 1 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
6) Понуђач је дужан да наручиоцу приликом достављања фактуре а
коју саставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет
и квалитет испоруке, приложи и копију наруџбенице чиме ће доказати да је
поступио по захтеву наручиоца, а све везано за рок испоруке.
13. Валута и цена
1. Цена добара која су предмет набавке мора бити изражена у
динарима, без пореза на додату вредност, коју сачињавају и сви трошкови
транспорта које понуђач има у реализацији набавке.
2. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења
јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену,
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
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14. Измене уговора о јавној набавци
Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене
само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН, с тим да се понуђач
обавезује да у првих 180 дана од отварања понуда неће повећавати цене из
понуде.
Промена уговорене цене, дозвољава се само у следећим случајевима и
под следећим условима:
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од
уговорних страна,
б) уговорне стране су сагласне да уколико у току трајања уговореног
периода, раст цена на мало за уговорену робу, према подацима Републичког
завода за статистику, пређе изнад 10% од уговорене цене, Продавац има право
да Купцу поднесе писмени захтев за повећање цене појединачне робе, о чему ће
се закључити Анекс уговора,
ц) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана
од дана пријема захтева,
д) да се закључи Анекс основног уговора ако се прихвати захтев за
промену цена,
е) да од момента пријема захтева за промену цена до момента
примене нових цена мора проћи најмање 15 дана.
15. Предност за домаће понуђаче и добра
Предност за домаће понуђаче и добра примениће се у складу са
чланом 86. ЗЈН.
16. Рок важења понуде
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 180 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће
бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде иста
ће се сматрати неприхватљивом.
17. Финансијско обезбеђење
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави и:
- потписан и оверен образац Изјаве о достављању средстава
финансијског обезбеђења – менице и Образац меничног овлашћења за добро
извршење посла којом гарантује да ће: На дан закључења уговора доставити
наручиоцу једну бланко соло меницу, за добро, квалитетно и у року извршење
посла потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним,
потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем
меничног писама – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију
меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне
банке Србије, као средство финансијског обезбеђења, која треба да буде са
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења _______
дана, с тим да евентуални продужетак рока извршавања набавке има за
последицу продужетак рока важења менице и меничног овлашћења, за исти
број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла, у висини од 10%
од вредности уговора, при чему вредност мора бити изражена у динарима.
18. Поверљиви подаци
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Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће
коришћени само за намену поступка јавне набавке и неће бити доступни ником
изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци
неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или
касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне
податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису
доступна, као и пословне податке који је у складу са законом понуђач означио у
понуди, при чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о
томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у
десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се
поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
«ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе
наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку
поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник
поверљивост изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове
поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће
чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.

19. Додатне информације и појашњења
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са
додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним
путем одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници.
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Основна школа
"Васа Стајић" Мокрин, Светог Саве 101, са назнаком: "Додатне информације
(или појашњења) за јавну набавку ЈНМВ 1/2019" или електронском поштом на
адресу: osvasastajic@gmail.com
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са
конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
20. Измена и допуна конкурсне документације
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда,
Наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање
траженo од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну
документацију.
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу
УЈН. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока
за подношење понуда на Порталу УЈН.
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред
наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.
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21. Измена, допуна и опозив понуде
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за
подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна
или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде,
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за
подношење понуде, непосредно на адреси Наручиоца, или путем поште на
адресу Наручиоца: Основна школа " Васа Стајић" Мокрин, Светог Саве 101, са
ознаком: "ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЈНМВ 4/2019 - НЕ ОТВАРАЈ", или ДОПУНА
ПОНУДЕ ЈНМВ 1/2019 - НЕ ОТВАРАЈ", или ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЈНМВ 1/2019 НЕ ОТВАРАЈ".
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека
рока за подношење понуда.
22. Исправка грешке у поднетој понуди
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или
речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи
грешке које је направио, у ком случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине,
јединична цена ће се сматрати тачном. Уколико овакве исправке доведу до
другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран
исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
23. Додатна објашњења од понуђача након отварања понуда,
контрола код понуђача и подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача – релевантни доказ и
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми
и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену
елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,
односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива
учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не
произилази из природе поступка јавне набавке.
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана
пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се
његова понуда одбити као неприхватљива.
24. Негативне референце – релевантни доказ по раније закљученим
уговорима
Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује
доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне
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набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона,
2) учинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих
разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у
понуди обавезао.
25. Критеријум за доделе уговора
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се уз
примену критеријума „најнижа понуђена цена „

26. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће разматране само
понуде које су предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити
одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране
наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју
наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за
учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за
учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није
могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са
другим понудама.
27. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа и права
интелектуалне својине
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде
изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине, уколико
је то случај.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
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заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси искључиво
понуђач.
28. Захтев за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно
заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној
набавци, у складу са одредбама чл. 148 до 159. ЗЈН. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно, радним
данима у периоду од 10.00 до 12.00 часова или поштом, препоручено са
повратницом, на адресу: Основна школа "Васа Стајић" Мокрин-23305, Светог
Саве 101, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема
Захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће
се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После
доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење Захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца
предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у
складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о
јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим
ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту
права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи
другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета
Републике Србије број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна такса,
модел 97, са позивом на број 50-016 (навести и број предмета).
29. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за
подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и
та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5)
ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач
прими одлуку о додели уговора.
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем
је додељен уговор у року од 5 (пет) дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о
настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова,
односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га
да приступи закључењу уговора у року од 3 радна дана од дана пријема позива
Наручиоца.
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У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора,
Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је
следећи на утврђеној ранг листи.
30. Обустава поступка
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за
доделу уговора сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са
чланом 109. став 2. ЗЈН, из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних 6 (шест) месеци.
31. Трошкови везани за припрему понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде. Понуђач није у обавези да попуни овај образац.
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без
обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова У случају обуставе поступка јавне набавке из
разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
надокнаду тих трошкова у својој понуди.
32. Комуникација
Сходно чл. 20. Закона о јавним набавкама комуникација између
наручиоца и понуђача у поступку јавне набавке се одвија писаним путем,
односно путем поште, електронске поште или факсом. Комуникација треба да
се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том
циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Контакт особа: Цвија Гребец Томић-секретар школе, првенствено на

Е-mail: osvasastajic@gmail.com
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са
конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено. За све што
није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о
јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконски
акти који регулишу ову материју.

5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
1. Посебни захтеви за квалитет, паковање и декларисање за све партије:
Стандардни квалитет, да произвођач поседује сертификат HACCP
стандарда.
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Производи треба да буду упакован у чистој наменској пвц кутији без
механичког оштећења.
● Квалитет-Квалитет понуђених добара која се испоручују, морају у свему
одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, датим у Обрасцу врсте,
техничке карактеристике (спецификације),
квалитет,
количина
и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
и место испоруке добара, у складу са обавезујућим стандардима за ту врсту
производа и другим позитивним прописима.
У складу са Поглављем IV - Упутство понуђачима како да сачине
понуду,.Понуђач се обавезује да за свако испоручено добро достави
декларацију на српском језику, на основу које преузима одговорност за
квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности
добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра
одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима.
●Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета –
Достава предметних добара врши се искључиво сервирки или за то одговорној
особи, у претходно наведеним терминима. Сервирка или за то одговорна особа
врши контролу пријема робе, квалитета и квантитета намирница и да ли је
достављена обавезна претећа документација за испоручене намирнице
(декларације, потврде о исправности и др.) и писмено потврђује преузимање
добара, са тачним пописом примљених добара, тј.потписује отпремницу на којој
треба да је истакнут печат добављача.
Писмени приговор на квалитет, количину , превоз и начин испоруке
Наручилац је дужан да истакне Добављачу у року од 24 сата од момента
преузимања добара, а за скривене недостатке у року од три дана од дана
сазнања.
Наручилац задржава право да раскине уговор, уколико добављач
учестало, више од три пута након указивања на неисправност, не поштује
одредбе уговора у погледу испоруке добара, а посебно хигијенске и здравствене
исправности.
● Гаранција квалитета добара - Понуђач је дужан да гарантује за
квалитет испоручених добара. За сва добра приликом испоруке морају бити
приложене прописане декларације, сертификати, атести или упутства за
употребу, потврде о исправности, уколико је прописима одређено њихово
обавезно издавање.
2.) Поглављем IV - Упутство понуђачима како да сачине понуду.
3. Испорука за Партију I – смрзнута пецива и за Партију II. – намирнице
широке потрошње, врши се у кухињи-замрзивач наручиоца сукцесивно према
плану потреба утврђеном до 25-ог дана у месецу за наредни месец радним
даном у времену од 07,00-16,00 часова на адреси: Основна школа "Васе
Стајића" Мокрин, Светог Саве 101.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ I
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УЖИНА-ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

КОЛИЧИНА
ЗА 1

РЕД.БР.

ГОДИНУ

1
1

( комада )

2

3

Ролница са мармеладом – 100 грама

800

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од мармеладе
минимум 10%
2

Ролница са виршлом – 100 грама

2000

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од виршле минимум
20%
3

Ролница са еурокремом – 100 грама

2000

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од какао крема
минимум 20%
4

Ролница са сиром

2200

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од ситнох сира
минимум 20%
5

Сендвич 150гр

3500

Производ на бази квасног теста са
надевом од пилеће саламе 30% и
павлаке15%
6

Пица – 170 грама

2000

Производ на бази квасног теста са
надевом од минимум 20% ( салама,
сир трапист, кечап, оригано
7

Пита са сиром у облику потковице –
250 грама

2800

Производ на бази теста за савијаче са

20

надевом од сира минимум 20%)
8

Кроасан са саламом – 100 грама

2200

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од пилеће саламе
минимум 20%

9

Кроасан 100гр

4100

Производ на бази квасног лиснатог
теста
10

Кроасан дуо 100гр

1000

Производ на бази квасног лиснатог
теста
11

Слано данско пециво – 100 грама

3000

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од саламе и сира
минимум 20%

12

Штрудла са маком – 100 грама

2000

Производ на бази квасног теста са
надевом од мака минимум 10%
13

Мини фонтана виршла– 35 грама

5000

Производ на бази квасногг теста
пуњеног виршлом

14

Паштета са сиром 100гр

1400

Производ на бази лиснатог теста са
надевом од сира 20 %
15

Пуж пита сир 150 гр

2400

Производ на бази теста за савијаче са
надевом сира од 20 %
16

Переца 100гр

2410

Производ на бази квасног лиснатог
теста
17

Пуж са сиром – 100 грама

3500

21

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од сира минимум
20%

18

Празна паштета 100

2200

Производ на бази лиснатог теста
19

Мини фонтана ролница-35 грама

4500

Производ на бази квасног теста
пуњеног сиром минимум 10 %
20

Крофна-100 грама

5400

Производ на бази квасног теста са
надевом од мармеладе минимум 10%
21

Чоколадни колач-100 гр

900

22

Коктел кроасан са шунком 35 грама

2000

Производ на бази квасног теста
23

Дуо кроасан 60 грама

1500

Производ на бази квасног теста
24

Коктел фиеста кроасан 35 грама

3000

Производ на бази квасног теста
25

Кроасан са кајсијом-100 гр

1000

Производ на бази квасног теста са
надевом минимум 10 %
26

Погачица чварцима-100гр

1000

27

Лиснато са шунком и сиром-100

1500

Производ на бази лиснатог теста са
надевом од шунке и сира минимум
20 %
28

Слана кифла-100гр

1000

Производ на бази кавсног теста
29

Панцерота-120гр

1500

Производ на бази квасног теста са

22

надевом од минимум 20 %

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ II.

НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Предмет јавне
набавке

Р. б.

Јед.
мере

Процењена
ОРИЈЕНТАЦИОНА
количина за
школску 2019/2020

1

Чајна паштета

gr

100

2

Стишњена шунка

Kg

50

3

сокови

0,2 l

1500

4

Јогурт чаша

180gr

1200

5

Чоколадно млеко

0.2 l

700

6

еурокрем

kg

10

7

јабуке

Kg

300

8

банане

Kg

150

9

поморанџе

кg

100

Органолептичке карактеристике
Паштета или Паштета са шунком или Пилећа паштета- паковање од
125 gr -“Carnex” или „Неопланта“ или еквивалент, без конзерванса.
Шунка, у омоту паковањe 1/1, свињско месо првог квалитета са дозвољеним
додацима тј.адитивима, "Неопланта", “Yuhor” или еквивалент
Сокови, паковање од 0,2 l, воћни, различитог укуса
Јогурт 2,8%мм, у ПП чаши, количина 180гр;
Чоколадно млеко, 0,2l у тетра паковању
Еурокрем, „Swisslion „ Таково, кг паковање
Воће, сезонско воће (јабуке, поморанџе, банане), мера изражена у
килограмима

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА

I.
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ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

ЗА 1

ЈЕДИНИЧНА

ВРЕДНОСТ

ГОДИНУ

ЦЕНА

3*4

( комада )

БЕЗ ПДВ-А

2

3

4

Ролница са мармеладом – 100 грама

800

РЕД.БР.

1

КОЛИЧИНА

5

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од мармеладе
минимум 10%
2

Ролница са виршлом – 100 грама

2000

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од виршле минимум
20%
3

Ролница са еурокремом – 100 грама

2000

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од какао крема
минимум 20%
4

Ролница са сиром

2200

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од ситнох сира
минимум 20%
5

Сендвич 150гр

3500

Производ на бази квасног теста са
надевом од пилеће саламе 30% и
павлаке15%
6

Пица – 170 грама

2000

Производ на бази квасног теста са
надевом од минимум 20% ( салама,
сир трапист, кечап, оригано
7

Пита са сиром у облику потковице –
250 грама

2800

Производ на бази теста за савијаче са

24

надевом од сира минимум 20%)
8

Кроасан са саламом – 100 грама

2200

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од пилеће саламе
минимум 20%

9

Кроасан 100гр

4100

Производ на бази квасног лиснатог
теста
10

Кроасан дуо 100гр

1000

Производ на бази квасног лиснатог
теста
11

Слано данско пециво – 100 грама

3000

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од саламе и сира
минимум 20%

12

Штрудла са маком – 100 грама

2000

Производ на бази квасног теста са
надевом од мака минимум 10%
13

Мини фонтана виршла– 35 грама

5000

Производ на бази квасногг теста
пуњеног виршлом

14

Паштета са сиром 100гр

1400

Производ на бази лиснатог теста са
надевом од сира 20 %
15

Пуж пита сир 150 гр

2400

Производ на бази теста за савијаче са
надевом сира од 20 %
16

Переца 100гр

2410

Производ на бази квасног лиснатог
теста
17

Пуж са сиром – 100 грама

3500

25

Производ на бази лиснатог квасног
теста са надевом од сира минимум
20%

18

Празна паштета 100

2200

Производ на бази лиснатог теста
19

Мини фонтана ролница-35 грама

4500

Производ на бази квасног теста
пуњеног сиром минимум 10 %
20

Крофна-100 грама

1500

Производ на бази квасног теста са
надевом од мармеладе минимум 10%
21

Чоколадни колач-100 гр

1200

22

Коктел кроасан са шунком 35 грама

2000

Производ на бази квасног теста
23

Дуо кроасан 60 грама

1000

Производ на бази квасног теста
24

Коктел фиеста кроасан 35 грама

3000

Производ на бази квасног теста
25

Кроасан са кајсијом-100 гр

1000

Производ на бази квасног теста са
надевом минимум 10 %
26

Погачица чварцима-100гр

1000

27

Лиснато са шунком и сиром-100

1500

Производ на бази лиснатог теста са
надевом од шунке и сира минимум 20
%
28

Слана кифла-100гр

1000

Производ на бази квасног теста
29

Панцерота-120гр

1500

Производ на бази квасног теста са

26

надевом од минимум 20 %

БЕЗ ПДВ-а

СА ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Датум
____________________
ПАРТИЈА
II.

М.П.

Потпис понуђача
_____________________

НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
КОЛИЧИНА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
ЈЕДИНИЧНА

ВРЕДНОСТ

ГОДИНУ

ЦЕНА

3*4

( јед. мере )

БЕЗ ПДВ-А

2

3

4

1

Чајна паштета

100

2

Стишњена шунка

50

3

сокови

1500

4

јогурт

1200

5

Чоколадно млеко

700

6

еурокрем

30

7

јабуке

300

8

Банане

150

9

поморанџе

100

РЕД.БР.

ЗА 1

1

БЕЗ ПДВ-а

5

СА ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Датум
____________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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7. ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ

Понуда број : ________________

Предмет јавне набавке извршићемо:
(заокружити једну од опција)

а) самостално
б) са подизвођачем/има
ц) као група понуђача

1. ОПШТИ ПОСАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача/понуђача
носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник
уговора)
Телефон
Телефакс
Елекронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПИБ
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)
подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности
набавке који ће понуђач поверити
подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача
Назив подизвођача
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Седиште (адреса и општина)
подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности
набавке који ће понуђач поверити
подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)
подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности
набавке који ће понуђач поверити
подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив понуђача из групе
понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе
понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе
понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ

29

ПАРТИЈА I
ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА

Укупна цена добара (без ПДВ-а)
динара
ПДВ износи :
динара

_____________________________
__________________________

Укупна цена добара (са ПДВ-ом)
динара

____________________________

Словима цена са ПДВ-ом: ______________________________________________
____________________________________________________________________________

П А Р Т И Ј А II
НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Укупна цена добара (без ПДВ-а)
динара
ПДВ износи :
динара
Укупна цена добара (са ПДВ-ом)
динара

_____________________________
__________________________
____________________________

Словима цена са ПДВ-ом: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
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Цене у понуди морају бити исказане у динарима.
У укупну цену добара су укључени сви зависни трошкови понуде
(превоз, испорука..).
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене добара
неће мењати НАЈМАЊЕ у периоду од 180 дана од дана отварања
понуда.
Укупне количине добара су оријентационе, а стварне ће
бити приказане у наруџбеници коју ће Наручилац достављати
Продавцу задњих 5 дана у месецу за наредни месец, у писменој
форми или на е-маил.
Рок важења понуде је _______________ дана (не може бити краћи од
180 дана) од дана јавног отварања понуда.
Рок испоруке:
- за Партију I. – смрзнута пецива, испорука се врши у
замрзиваче наручиоца сукцесивно према плану потреба
утврђеном до 25-ог дана у месецу за наредни месец у времену од
07,00-16,00 часова на адреси: Основна школа "Васа Стајић»,
Мокрин, Светог Саве 101.
- за Партију III. – намирнице широке потрошње, испорука се
врши у замрзиваче наручиоца сукцесивно према плану потреба
утврђеном до 25-ог дана у месецу за наредни месец у времену од
07,00-16,00 часова на адреси: Основна школа "Васа Стајић"
Мокрин, Светог Саве 101
Начин и рок плаћања: сукцесивно-месечно, након месечно извршене
испоруке, у року од 45 дана од дана пријема потписане и оверене
отпремнице и фактуре од стране Продавца (у складу са Законом и
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
''Сл. гласник РС'' бр. 119/12).
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Датум:_______________

Потпис одговорног лица
М.П.
___________________

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ I.
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(заокружити партију за коју подносите понуду)

Понуђач _____________________________________ из ___________________,
поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара бр. 1/2019 Ђачка ужина за школску 2019/2020. Године-дубоко смрзнута пецива како
следи у табели:
Р.б
р.
1.

Врста трошкова

Износ трошкова у
РСД

2.
3.
4.
5.

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ:

ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)

Понуђач _____________________________________ из ___________________,
поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара бр. 1/2019 –
Ђачка ужина за школску 2019/2020. Годину-дубоко смрзнута пецива како
следи у табели:
Р.б
р.
1.

Врста трошкова

Износ трошкова у
РСД

2.
3.
4.
5.
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УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама
наручиоца
и
трошкове
прибављања
средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2019. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

9. СПОРАЗУМ
КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Закључен дана: ____________________2019. године
Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15), понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Ђачка ужина за школску
2019/2020. Годину-дубоко смрзнута пецива, ЈН број 4/19, за партију
_______________су се споразумели:
(навести
број и назив партије)
1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем: __________________________
__________________________________________________________________________________
2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: ______________
__________________________________________________________________________________
3. да је понуђач који ће у име групе понудити средство обезбеђења: ___________
__________________________________________________________________________________
4. да је понуђач који ће издати рачун: _________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање:______________________________
код пословне банке: _____________________________________________________________
6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
одговоран је: ____________________________________________________________________

Место:_____________
Датум:_______________
_
33

ПОТПИСИ И ПЕЧАТИ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ:

М.П. ________________________________

М.П. ________________________________

М.П. ________________________________

НАПОМЕНА: Попуњава се само у случају подношења заједничке понуде.
Уколико група понуђача подноси понуде за више партија, овај образац
треба доставити за сваку партију појединачно.
Уколико има више понуђача у групи, овај образац приложити у потребном
броју примерака

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________, даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.
(заокружити партију за коју подносите понуду)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке, број 1/19 Ђачка ужина ученика за
школску 2019/2020. години-дубоко смрзнута пецива , обликована по
партијама од I. до II. поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију
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надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач___________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара-Ђачка ужину за
школску 2019/2020. годину број 01/19, испуњава све услове из члана 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку и то:
(заокружити број испред навода, уколико он одговара истини)
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
35

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношења понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији)
НАПОМЕНА: претходно наведени услови се приликом подношења
понуде доказују само попуњавањем ове изјаве.
Место:_______________
Датум:________________

ПОНУЂАЧ
М.П.
_______________

11 - 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. ТАЧКА 5. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач___________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

у поступку јавне набавке мале вредности добара-Ђачка ужин за школску
2019/2020. годину број 01/19, испуњава све услове из члана 75. став 5.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку и то:
(заокружити број испред навода, уколико он одговара истини)
1. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом (чл. 75. ст.1. тач. 5 Закона).
НАПОМЕНА: претходно наведени услов се приликом подношења понуде
доказује не само попуњавањем ове изјаве, већ и прилогом:
оверене/неоверене фотокопије Потврда Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије о извршеном упису у
Централни регистар објеката за субјекте који се баве производњом и
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прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране "Сл. гласник РС" бр. 41/09) или Извод из регистра одобрених објеката
издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије - Управе за ветерину (сходно Правилнику о
садржини и начину вођења Централног регистра објеката у области
безбедности хране и хране за животиње, "Сл. гласник РС бр. 20/2010).

Место:_______________
ПОНУЂАЧ
Датум:________________

М.П.
_______________

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)

Понуђач ___________________________________________ у поступку
јавне набавке добара – Ђачка ужина за школску 2019/2020. години
Основне школе "Васа Стајић" Мокрин, обликована по партијама од I. до
II, број 1/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач
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________________

М.П.

_____________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

13 - 1. ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ, НА
ОСНОВУ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

И З Ј А В У
ИЗЈАВЉУЈЕМ да за учешће у поступку јавне набавке добара мале вредности –
Ђачка ужина за школску 2019/2020. години Основне школе "Васа Стајић"
Мокрин, обликовану по партијама, јавна набавка бр. 1/2019 , располажем
довољним кадровским капацитетом, од минимум 2 (два) запослена лица (осим
директора-власника), одговорним за извршење уговора.

Ред.бр
.

Име и презиме радно ангажованог лица

Послови на којима је ангажован

1.

НАПОМЕНА: претходно наведени услов се приликом подношења
понуде доказује не само попуњавањем ове изјаве, већ
и прилогом:
2.
-овереном/неовереном фотокопијом обрасца МА –
пријава на социјално осигурање у Централном
регистру обавезног социјалног осигурања.

Датум________________

М.П.

Потпис
одговорног лица понуђача
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______________________________
* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно испуњавају
сви чланови групе понуђача.
** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за
довољан кадровски капацитет испуњава сам понуђач.
*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe
и оверава носилац посла.

13 - 2. ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ, НА
ОСНОВУ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

И З Ј А В У

ИЗЈАВЉУЈЕМ да за учешће у поступку јавне набавке добара мале
вредности бр. 1/2019 – Ђачка ужину за школску 2019/2020. годинудубоко смрзнута пецива Основне школе "Васа Стајић" Мокрин,
обликовану
по
партијама,
располажем
довољним
техничким
капацитетом: минимум једним одговарајућим доставним возилом.

НАПОМЕНА:
претходно наведени услов се приликом подношења понуде
доказује не само попуњавањем ове изјаве, већ и прилогом:
овереном/неовереном фотокопијом важеће саобраћајне дозволе за
доставно возило наведено у овом обрасцу, а у случају да у
саобраћајној дозволи понуђач није наведен као власник истог,
потребно је доставити и доказ о правном основу коришћења
доставног возила (нпр. уговор о купопродаји или уговор о закупу
или уговор о лизингу и сл. за наведено доставно возило),

Датум:___________________

М.П.

Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________

* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно
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испуњавају сви чланови групе понуђача.
** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за
довољан технички капацитет испуњава сам понуђач.
*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац
потписујe и оверава носилац посла.

13 - 3. ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ СЕРТИФИКАТА "НАССР", НА
ОСНОВУ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

И З Ј А В У

ИЗЈАВЉУЈЕМ да за учешће у поступку јавне набавке добара мале
вредности бр. 1/2019 – Ђачка ужина за школску 2019/2020. Годинудубоко смрзнута пецива Основне школе "Васа Стајић" Мокрин,
обликовану по партијама, имам успостављен систем за осигурање
безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета
хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под својом
контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске
праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са
чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09).

НАПОМЕНА:
претходно наведени услов се приликом подношења понуде
доказује не само попуњавањем ове изјаве, већ и прилогом:
- овереном/неовереном фотокопијом сертификата"НАССР".

Датум:___________________

М.П.

Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
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* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно
испуњавају сви чланови групе понуђача.
** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за
поседовање сертификата "НАССР", испуњава како сам понуђач
тако и подизвођач.
*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац
потписујe и оверава носилац посла.
13 - 4. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНОГ САСТАВА
ПРОИЗВОДА, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

У вези члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

И З Ј А В У

ИЗЈАВЉУЈЕМ да за учешће у поступку јавне набавке добара мале
вредности бр. 1/2019 – Ђачка ужину за школску 2019/2020. годину –
дубоко смрзнута пециваОсновне школе "Васа Стајић" Мокрин,
обликовану по партијама, у понуди достављам само производе који
испуњавају услове у погледу траженог састава, нето количине, рока
употребе, услова чувања, класе или категорије и сл.

НАПОМЕНА:
претходно наведени услов се приликом подношења понуде
доказује не само попуњавањем ове изјаве, већ и прилогом:
-овереном/неовереном фотокопијом одштампаних
текстуалних декларација производа.

Датум:___________________

М.П.

Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________

* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно
испуњавају сви чланови групе понуђача.
** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за
испуњавање траженог састава производа, испуњава како сам
понуђач тако и подизвођач.
*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац
потписујe и оверава носилац посла.
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14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама, под кривичном
и материјалном одговорношћу као понуђач, дајем

И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)

Да се у држави ________________________, у којој имам седиште не издају
докази из члана 77. Закона о јавним набвкама, те исту оверену пред
судским - управним органом-јавним бележником-другим надлежним
органом државе _________________ прилажем уз понуду за јавну набавку
број 1/2019 - Ђачка ужина за школску 2019/2020. години –дубоко
смрзнута пецива Основне школе "Васа Стајић" Мокрин, обликовану по
партијама од I до II.
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени
услови за давање ове изјаве.

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица
понуђача

Напомена: понуђач пупуњава и оверава ову изјаву уколико има
седиште у другој држави
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15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном
одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као најповољнији
понуђач за јавну набавку бр. 1/2019 – Ђачка ужина за школску
2019/2020. Години-дубоко смрзнута пецива а за Партију коју сам
претходно заокружио у овој Изјави, за потребе наручиоца,
доставити:
- на дан закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану
и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним,
потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем
меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице,
овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева
за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у
Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског
обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла, у висини
од 10% од вредности уговора што износи _________________________
динара, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа
„по виђењу“ и роком важења до 30.06.2020. године, с тим да евентуални
продужетак рока за извршење испоруке добара има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број
дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла

Датум:
________________

ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
________________________________
потпис
одговорног лица понуђача

М.П.
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16. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА

ЗА ПАРТИЈУ I.
ЗА ПАРТИЈУ II.

(заокружити партију за коју подносите понуду)

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета

ДУЖНИК:

_____________________

М.Б.:

_____________________

(унети одговарајуће податке)

ПИБ:

_____________________ (дужника-издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН:

_____________________

КОД БАНКЕ:

_____________________

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко соло менице –

КОРИСНИК: Основна школа "Васа Стајић" Мокрин,Светог Саве 101 (у
даљем тексту: Поверилац).
Предајемо Вам потписану и оверену бланко соло меницу
као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Повериоца, да
предату меницу број _________________________ (унети серијски број
менице) може попунити у износу од _________________
(_____________________________________________ динара), као средство
обезбеђења за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене
вредности добара, уколико _________________________________________(назив
дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на
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износ од __________________ (_____________________________________________
динара) и да вансудски иницира наплату бланко соло менице, безусловно
и неопозиво, са клаузулом „без протеста“ и трошкова издавањем налога
за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без
трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату
са свих рачуна Дужника
___________________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место
и адресу), код банака, а у корист Повериоца: Основна школа "Васа
Стајић" Мокрин, Светог Саве 101 (у даљем тексту: Поверилац), а у сврху
финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под
бројем _____________________ од __________________, и код Дужника под
бројем _____________________ од __________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату –
плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за
наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања
нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од
стране овлашћеног лица за заступање Дужника
________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног
лица).
Рок важења меничног овлашћења је три дана дужи од
коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за
извршење испоруке добара која су предмет ове јавне набавке има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за
исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење испоруке
добара.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два)
истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1
(један) задржава Дужник.

Место и датум:

Издавалац менице

______________________

______________________________
печат и потпис одговорног лица
М.П.
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17. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ да подношењем ове понуде потврђујемо да у
потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора у јавној
набавци Ђачка ужина за школску 2019/2020-дубоко смрзнута пецива
под бројем 1/2019, и све услове наведене у конкурсној документацији
под којима подносимо ову понуду.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део
Уговора који не може бити контрадикторан овим условима.
Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди
истините и свестан сам да ме давање нетачних или непотпуних
информација може довести до искључења из овог поступка јавне
набавке.
Обавезујем се да на захтев Комисије за јавну набавку, у року од 3
дана од дана пријема захтева, доставим тражене доказе којима се
потврђује веродостојност података датих у понуди.

Место: ___________
Датум: ___________
Потпис
М.П.

одговорног лица понуђача
_________________________
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18. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _____________________ ул. ________________________________________________
бр. л. к. _____________________ ПУ _____________________________ овлашћује
се да у име
________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда
за јавну набавку добара бр. 1/2019 – Ђачка ужина за школску
2019/2020 године-дубоко смрзнута пецива Основне школе "Васа Стајић"
Мокрин, Светог Саве 101, за партију:
(понуђач је у обавези да заокружи број партије)

ПАРТИЈА I

Дубоко смрзнута пецива

ПАРТИЈА II

намирнице широке потрошње

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања предметне
јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2019. године
ПОНУЂАЧ
______________________
М.П.

19. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
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124/12, 14/15 и 68/15) закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
- ЂАЧКА УЖИНА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНИ –ДУБОКО
СМРЗНУТИ ПРОИЗВОДИ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1.Основна школа "Васа Стајић" Мокрин, Светог Саве 101
ПИБ:101082730, МБ: 08020892, коју заступа директор Ненад Кихас (у
даљем тексту: Купац), с једне стране и
2.____________________________________________________________, са
седиштем у _______________________улица__________________________________,
број ________, ПИБ _____________________, МБ: _________________________
кога заступа _____________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге
стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора
сукцесивна набавка, по месечним наруџбеницама, намирница за ђачку
ужину за школску 2019/2020. години Основне школе "Васа Стајић"
Мокрин, Светог Саве 101.
Предмет уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) као група понуђача
ц) са подизвођачем/има
__________________________________ из ______________у ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити
преко подизвођача _________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити
преко подизвођача _________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне
уговорене вредности добара и део предмета уговора који ће извршити
преко подизвођача _________________________
б) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из ___________________

Члан 2.
Продавац продаје, а Купац купује:
(заокружити партију за коју се подноси понуда)
48

а.) смрзнута пецива, према усвојеној понуди Продавца бр. _________
од ___________________ године, а према потребама и начину испоруке
утврђеној конкурсном документацијом, која чини саставни део Уговора.
б.) намирнице широке потрошње, према усвојеној понуди Продавца
бр. _________ од ___________________ године, а према потребама и начину
испоруке утврђеној конкурсном документацијом, која чини саставни део
Уговора.
Период реализације уговора је од 04.09.2019. до 15.06.2020. године.
Члан 3.
Продавац продаје, а Купац купује производе по врстама и
количинама које се утврђују приликом сваке поруџбине. У складу са
бројем пријављених ученика за ужину у наредном месецу, поруџбине
Купац утврђује по врстама и количинама око 25-ог дана у месецу за
наредни месец, и одмах их прослеђује писмено (факсом, е-меилом и сл)
Продавцу. Продавац прихвата поруџбину уколико у року од 24 сата од
доставе не изјави приговор. Уколико Продавац изјави приговор на
поруџбину, у року од 24 сата од изјављеног приговора Купац и Продавац
ће усагласити месечну поруџбину.
Продавац се обавезује да испоруку производа из става 1.овог члана
врши на начин и у времену утврђеном у условима ове јавне набавке
садржаним у конкурсној документацији, која је саставни део овог
уговора, по паритету франко-пословно седиште Купца.
Члан 4.
У случају немогућности Продавца да изврши обавезу испоруке из
месечне спецификације или по количини или по квалитету, Купац
задржава право да неиспоручене производе набави на слободном
тржишту, с тим да ће разлику у цени обрачунати на терет Продавца.
У случају да се ситуација из става 1. овог члана понови, Купац
задржава право да овај уговор раскине тренутно када настане поновљена
ситуација, и уговори испоруку прехрамбених намирница са
другорангираним понуђачем у оквиру исте партије на јавном позиву на
основу којег је склопљен овај уговор.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Уговорне стране прихватају појединачне цене робе из понуде
Продавца која је саставни део Уговора, а у које је Продавац урачунао и
трошкове паковања, утовара, испоруке и истовара у магацински простор
Купца.
Уговорне стране су сагласне да се 180 дана од отварања понуда
неће мењати појединачне цене из понуде Продавца која је саставни део
овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да уколико након тог периода, дође до
снижења или повећања цене улазних сировина изнад +/- 10% од
уговорене цене, Продавац, односно Купац има право да другој страни
поднесе писмени захтев за повећање, односно снижење цене појединачне
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робе.
Уговорне стране су сагласне да у случају из става 3. овог члана,
цене се могу снизити, односно повећати само за неиспоручену робу.
О промени појединачне цене робе ће се закључити анекс овог
Уговора, ако се уговорне стране споразумеју о промени цене.
У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени
цене, уговор се може раскинути. Рок за раскид уговора је 30 (тридесет)
дана од дана пријема писменог изјашњавања друге уговорне стране о
неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у
наведеном периоду настави са испоруком робе по уговореним
јединичним ценама.
Ако Продавац подигне цену робе без обавештења Купца, Купац
задржава право тренутног раскида уговора.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ће Продавац Купцу испостављати
фактуру за месечно испоручену робу, и то до 8-ог дана наредног месеца
за претходни месец.
Купац се обавезује да ће испоручену робу плаћати месечно у року не
дужем од 45 дана од дана пријема фактуре, на основу документа који
испоставља Продавац (пратећа документација), којим се потврђује
испорука добара. Плаћање се врши на рачун Продавца.
Продавцу није дозвољено да захтева аванс. Уколико Купац не плати
испоручену робу у уговореном року, Продавац има право да обрачуна
законом утврђену камату.

КВАЛИТЕТ И АМБАЛАЖА
Члан 7.
Испоручена роба мора задовољавати све прописане услове
квалитета и исправности производа на начин како је то предвиђено
Законом о здравственој исправности животних намирница и предмета
опште употребе и одговарајућим правилницима који произилазе из
наведеног Закона.
Испоручена роба мора бити упакована у одговарајућу амбалажу која
обезбеђује производ од загађења, расипања, квара и других промена.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене
производе. Амбалажа је неповратна.

НАЧИН ИСПОРУКЕ И УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ
Члан 8.
Продавац је у обавези да испоручи робу из члана 1. овог уговора,
у свему према усвојеној понуди Продавца и конкурсној документацији
која чини саставни део уговора.
Продавац се обавезује да добра испоручује дневно, на следећи
начин:
1.) испорука за Партију I. – дубоко смрзнута пецива, врши се у
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магацин наручиоца-замрзиваче сукцесивно према плану потреба
утврђеном око 25-ог дана у текућем месецу за наредни месец
договореним радним даном у времену од 07,00-13,00 часова на адреси:
Основна школа "Васа Стајић" Мокрин, Светог Саве 101;
3.) испорука за Партију II. – намирнице широке потрошње, врши
се у магацин наручиоца-замрзиваче сукцесивно према плану потреба
утврђеном око 25-ог дана у текућем месецу за наредни месец
договореним радним даном у времену од 07,00-16,00 часова на адреси:
Основна школа "Васа Стајић" Мокрин, Светог Саве 101.

Члан 9.
Продавац се обавезује да за свако испоручено добро достави
декларацију на српском језику, на основу које преузима одговорност за
квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности
добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра
одговарају прописима о квалитету и здравственој исправности
дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима.
Купац задржава право додатне провере квалитета и исправности
производа из предмета Уговора код овлашћених институција, а о
резултатима провере обавештава Продавца.
Члан 10.
Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на
декларацији производа.
Продавац је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост
производа и то:
- прилаже отпремницу и копију наруџбенице уз испоручену робу,
- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена,
- особа која врши истовар мора да буде у чистој радној одећи,
- достава у одговарајућим доставним возилима.
Члан 11.
Изузетно, ако Продавац због поремећаја на тржишту није у
могућности да испоручује уговорену робу, у обавези је да Купца о томе
писмено обавести у року од 5 дана пре испоруке, са предлогом замене
робе, исправом произвођача да предметна роба на основу
лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој
исправности и декларацијом.
Купац се обавезује да о својој одлуци по захтеву Продавца из
става 1. овог члана, писмено обавести Продавца у року од 3 дана од дана
пријема истог.
Члан 12.
Испоручену робу квалитативно и квантитативно у име Купца
преузима овлашћени радник-дежурна сервирка. Продавац и Купац ће
записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке.
У случају да овлашћени радник Купца приликом квантитативног и
квалитативног пријема добара, утврди да нису испоштоване уговорене
количине и квалитет добара, о томе се сачињава записник о рекламацији
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који потписују представник Продавца и Купца. Обзиром да се за такво
добро одбије пријем, у записнику о рекламацији који се одмах шаље
Продавцу констатује се да се утврђени недостаци и грешке морају одмах
отклонити.

ХИТНА ИСПОРУКА
Члан 13.
Купац, изузетно, оставља могућност за потребом хитне (изненадне)
испоруке, коју је Продавац дужан да изврши у року не дужем од 24 сата
од пријема захтева.
Лице задужено од стране Купца, захтев за хитном испоруком
упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити и писмену
наруџбеницу путем факса или е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању
хитна испорука.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Продавац који наступа самостално, продавац који наступа са
подизвођачима, односно група продаваца је у обавези да уз понуду
достави и:
- потписан и оверен образац Изјаве о достављању средстава
финансијског обезбеђења – менице и Образац меничног овлашћења за
добро извршење посла којом гарантује да ће: на дан закључења уговора
доставити Купцу једну бланко соло меницу, за добро, квалитетно и у року
извршење посла потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица
са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом
овереним обрасцем меничног писама – овлашћења за корисника бланко
соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и
копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке
регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство
финансијског обезбеђења, која треба да буде са клаузулом „без протеста“,
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења _______ дана, с тим да
евентуални продужетак рока извршавања набавке има за последицу
продужетак рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број
дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла, у висини од 10%
од укупне вредности робе исказане у понуди приложеној од стране
понуђача-продавца у поступку јавне набавке на основу које је сачињен
овај уговор, при чему вредност мора бити изражена у динарима.

ОТКАЗ УГОВОРА
Члан 15.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од
45 (четрдесетпет) дана. Отказни рок тече од дана писменог
споразума о раскиду Уговора.
Уговор се може раскинути и једнострано у случајевима и
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роковима утврђеним у члановима 4. и 5. овог уговора, тј. у
складу са законом.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове
који проистекну из Уговора решавати споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом,
уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити
надлежан Привредни суд у Панчеву.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој
форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити
сачињен анекс Уговора.
Члан 18.
За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењује
се Закон о облигационим односима, односно други одговарајући пропис.
Члан 19.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих
по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

________________
(потпис и печат)

______________
(потпис и печат)
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