Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр.: 747-09-130/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ
ПОНУЂАЧЕМ, ОБЛИКОВАН У 5 (ПЕТ) ПАРТИЈА -

-Набавка намирницаОзнака из општег речника набавке: 03000000 и 15000000

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-1.1.16/2016

Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

23.05.2016. године до 10:00 часова.
23.05.2016. године у 10:30 часова.

Април 2016. године
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На основу чл. 32. 40. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавкеброј 747-09-116/2016 од 18.04.2016. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 747-09-117/2016 од 18.04.2016. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара - намирница
бр. Д-1.1.16/2016, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

Назив поглавља

Страна
3

II

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис
добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара

III

Техничке спецификације

5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за избор најповољније понуде
Образац понуде

15

Образац структуре цене упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде

38

IX
X
XI

Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2.
Изјава понуђача о одговорном испоручиоцу

61
62
63

XII

Менично овлашћење за озбиљност понуде

64

XIII

Модел оквирног споразума

65

XIV

Изјава о поседовању одговарајућег возила

100

XV

Изјава о достављања доказа о здравственој исправности производа

105

XVI

Образа референтне листе

106

XVII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

108

V
VI
VII
VIII

4

28
29
60

*Напомена:
Конкурсна документација има 116 стране.
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је Наручилац у складуса чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д-1.1.16/2016 је набавка добара - намирница.
Назив и ознака из општег речника набавке:
03000000 - Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, рибарства,
шумарства и сродни производи
15000000-Храна , пиће, дуван и сродни производи
4. Партије:
Предметјавне набавке је обликован по партијама и то:
- Партија 1 - свињско и јунеће месо,
- Партија 2 - пилеће месо и месне прерађевине,
- Партија 3 - свеже поврће и воће;
- Партија4 – органски производи
- Партија5.- остале намирнице широке потрошње,
5.Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
7.Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
8.Контакт:
Лице за контакт: Шујица Сања
Факс: 024/646411
Email: sanja.sujica@nasaradost.edu.rs
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:
Одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће донети у року до 25 (двадесетпет) дана од
дана јавног отварања понуда.
10. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем, на рок од две године.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара:
Врста добара- Намирнице- количине су утврђене према спецификацији Наручиоца и дате су у оквиру
Образца структуре цена са упутством како да се попуни, Поглавље VII.
2. Техничке карактеристике:
Добра морају бити у складу са техничким карактеристикама, односно морају задовољити све
позитивно-правне прописе (Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 36/09), Закон о
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник РС“ бр.41/09 ),
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. лист РС“ бр. 85/13, 101/13),
Правилник о деклсарисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 4/04, и
12/04) и други прописи који су наведени у конкурсној документаци), стандарде прописане да
одређену врсту добара и захтеве Наручиоца, види Поглавње III – техничке спецификације.
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контролу испоручених добара у обавези су да прате нутрициониста и магационер.
Све приговоре на квалитет добара која су предмет ове јавне набавке, лица задужена за контролу
дужнасуда истакну Испоручиоцу приликом преузимања робе, а уколико су у питању скривене мане у
року наведеном у уговору у зависности од партије на коју се уговор односи. Испоручилац је дужан
да гарантује квалитет испоручених добара, поштујући све позитивно правне прописе који се односе
на добра која се испоручују.
4. Рок испоруке добара:
Испорука ће се вршити по позиву Наручиоца у року који је дат у оквиру понуде која буде усвојена
као најповољнија у поступку предметне набавке.
5. Место испоруке добара
ФЦО магацин Наручиоца, Банијска бб,
6. Капацитет испоруке:
Према потребама Наручиоца, до висине планиране процењене вредности за сваку партију посебно.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1 – свињско и јунеће месо
Понуђач је дужан да:
- поштује одредбе и усклади своје пословање према Закону о безбедности хране,
- поседује сертификат ISO 22000,
- испоруку врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца до 11:00 часова наредног дана од дана
пријема наруџбе;
- врши фактурисање у складу са испорученом робом,
- поручену робу достави FCO магацин Наручиоца ул. Банијска бб,
- сноси тошкове транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења исте у магацин
Наручиоца.
- одговара за физичке недостатке испоручених добара, које је дужан да отклони односно да изврши
испоруку робе без мана,
- добра која су предмет ове партије доставља у оригиналној амбалажи, на начин који је прописан за
ту врсту робе, односно према захтеву из конкурсне документације уколико је он посебно наведен,
- добра која су предмет ове партије доставља свежу, из текуће производње са важећим роком
употребе (најмање 70% времена до истека употребљивости), одговарајућом декларацијом,
микробиолошком анализом и органолептичким својствима, односно према захтеву из конкурсне
документације уколико је он посебно наведен;
- доставља микробиолошке анализе месечно;
- температура охлађеног, претходно упакованог свињског меса, у средишњем делу које се
транспортује мора да износи од +10 до +20
- добра која су предмет ове партије испоручује у наменским возилима предвиђеним за транспорт
робе која је предмет овог уговора, са расхладном комором товарног дела, која је подешена на +4о
режим, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе
(количина, свежина, кварљивост, органолептичка својства, квалитет итд.),
- приликом испоруке добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је
роба произведена и који је њен рок трајања,
- поступи по рекламацији у року од 2 (два) сата када су добра испоручена са маном, која је одмах
уочљива;
- поступи по рекламацији у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламационог записника
када су у питању скривене мане;
-поштује све услове предвиђене конкурсном документацијом за предметну набавку.
Законска регулатива која се односи на здравствену безбедност намирница, који су предмет иве
партије:
- Закона о безбедности хране „Службени гласник РС”бр. 41/09,
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Службени лист РС“ бр.85/2013 и
101/2013,
- Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница „Службени гласник РС” бр.
85/2013 и др правилник
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промет „Службени гласник РС“ бр.72/2010
- Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса „Службени лист СФРЈ“
бр.2/85 , 12/85 и 24/86,
- Правилник о квалитету уситњеног меса ,полупроизвода од меса и производа од меса „Службени
гласник РС“ бр.31/12 ,43/2013 и др.правилник,
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- Измене и допуне Закона о ветеринарству „Службени гласник РС” бр. 30/10.
Испорука до 11,00 часова.

М.П.

_______________________
потпис Понуђача

Напомена: Потпис и печат понуђача представља сагласност са свим поставњеним захтевима
Наручиоца.
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IIIа ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 2 – пилеће месо, производи и прерађевине од меса
Понуђач је дужан да:
- поштује одредбе и усклади своје пословање према Закону о безбедности хране,
- поседује сертификат НАССР, ISO 22000, IFS, HALAL,
- испоруку врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца до 11:00 часова наредног дана од дана
пријема наруџбе;
- врши фактурисање у складу са испорученом робом,
- доставља све производе минимум I класе,
- поручену робу достави FCO магацин Наручиоца ул. Банијска бб,
- сноси тошкове транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења исте у магацин
Наручиоца.
- одговара за физичке недостатке испоручених добара, које је дужан да отклони односно да изврши
испоруку робе без мана,
- добра која су предмет ове партије доставља на начин који је прописан за ту врсту робе, односно
према захтеву из конкурсне документације уколико је он посебно наведен,
- добра која су предмет ове партије свежу, из текуће производње са важећим роком употребе,
(најмање 70% времена до истека употребљивости), одговарајућом декларацијом, микробиолошком
анализом и органолептичким својствима, односно према захтеву из конкурсне документације
уколико је он посебно наведен;
- доставља микробиолошке анализе пилећег меса сваки месец;
- доставља микробиолошке анализе месних прерађевина свака три месеца.;
- прерађевине од свињског и јунећег меса морају бити без алергена и глутена;
- температура охлађеног, претходно упакованог свињског меса, у средишњем делу које се
транспортује мора да износи од +10 до +20
- добра која су предмет ове партије испоручује у наменским возилима предвиђеним за транспорт
робе која је предмет овог уговора, са расхладном комором товарног дела, која је подешена на +4о
режим (за свеже производе), односно -18о (за смрзнуте производе) уз примену свих заштитних мера
којима се спречава губитак битних својстава робе (количина, свежина, кварљивост, органолептичка
својства, квалитет итд.),
- поступи по рекламацији у року од 2 (два) сата када су добра испоручена са маном, која је одмах
уочљива;
- поступи по рекламацији у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламационог записника
када су у питању скривене мане;
- поштује све услове предвиђене конкурсном документацијом за предметну набавку.
Законска регулатива која се односи на здравствену безбедност намирница, који су предмет иве
партије:
- Закон о безбедности хране „Службени гласник РС“ бр. 41/09,
-Правилник о декларисању ,означавању и рекламирању хране „Службени лист РС“ бр.85/2013 и
101/2013
- Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница „Службени гласник РС” бр.
85/2013 и др правилник
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промет „Службени гласник РС“ бр.72/2010
-Правилник о квалитету меса пернате живине „Службени лист СФРЈ“ бр.1/81 и 51/88
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-Правилник о квалитету уситњеног меса ,полупроизвода од меса и производа од меса „Службени
гласник РС“ бр.31/12 ,43/2013 и др.правилник
- измене и допуне Закона о ветеринарству „Службени гласник РС“ бр. 30/10,
Испорука до 11,00 часова.

М.П.

_______________________
потпис Понуђача

Напомена: Потпис и печат понуђача представља сагласност са свим поставњеним захтевима
Наручиоца.
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IIIб ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 3 – Свеже воће и поврће
Понуђач је дужан да:
- поштује одредбе и усклади своје пословање према Закону о безбедности хране,
- доставља све производе минимум I класе;
- испоруку врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца до 11:00 часова наредног дана од дана
пријема наруџбе;
- врши фактурисање у складу са испорученом робом,
- поручену робу достави FCO магацин Наручиоца ул. Банијска бб,
- сноси тошкове транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења исте у магацин
Наручиоца.
- одговара за физичке недостатке испоручених добара, које је дужан да отклони односно да изврши
испоруку робе без мана,
- добра која су предмет ове партије доставља на начин који је прописан за ту врсту робе, односно
према захтеву из конкурсне документације уколико је он посебно наведен,
- добра која су предмет ове партије доставља свежу, са микробиолошком анализом, хемискотоксиколошком анализом и органолептичким својствима, односно према захтеву из конкурсне
документације уколико је он посебно наведен,
- доставља микробиолошке анализе на свака три месеца,
- достваља уверење о хемијско – токсиколошкој анализи три пута годишње,
- добра која су предмет ове партије испоручује у возилима која су предвиђена за транспорт такве
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе
(количина, свежина, кварљивост, органолептичка својства, квалитет итд.),
- поступи по рекламацији у року од 2 (два) сата када су добра испоручена са маном, која је одмах
уочљива;
- поступи по рекламацији у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламационог записника
када су у питању скривене мане;
- поштује све услове предвиђене конкурсном документацијом за предметну набавку,
Напомена: Декларација мора да садржи алерго-инфо и за производе из увоза изјаву да не садржи
GMO „Генетички модификовани организам“. За воће и поврће из увоза декларација мора да садржи
PLU број (Product Lookup Number) који је гаранција да произзвод није GMO (генетски модификован),
односно да нема петоцифрени број који почиње са осмицом.
Законска регулатива која се односи на здравствену безбедност намирница, који су предмет иве
партије:
- Закон о безбедности хране „Службени гласник РС” бр. 41/09.
-Правилник о декларисању ,означавању и рекламирању хране „Службени лист РС“ бр.85/2013 и
101/2013,
-Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница „Службени гласник РС” бр. 85/2013
и др правилник
-Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промет „Службени гласник РС“ бр.72/2010
-Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља „Службени
гласник РС“ бр.29/2014,37/2014,39/2014 и 72/2014,80/2015, 84/2015.
-Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки „Службени гласник СФРЈ и СЦГ“ бр.29/79, 53/87,
31/2003, 56/2003 и 4/2004
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-Правилник о количинама пестицида ,метала, металоида, хемитерапеука, анаболика и других
супстанци које се могу налазити у животним намирницама „Службени лист СРЈ“ бр. 5/92, 11/92
испр. , 32/2002 ,“Службени гласник РС“ бр. 25/2010 и 28/2011.
Испорука до 11,00 часова.

МП

_______________________
потпис Понуђача

Напомена: Потпис и печат понуђача представља сагласност са свим поставњеним захтевима
Наручиоца.
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IIIв ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 4 – Органски производи
Понуђач је дужан да:
- поштује одредбе и усклади своје пословање према Закону органској производњи,
- поседује сертификат OCS (Organic Control System),
- испоруку врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца до 12:00 часова наредног дана од дана
пријема наруџбе;
- врши фактурисање у складу са испорученом робом,
- поручену робу достави FCO магацин Наручиоца ул. Банијска бб,
- сноси тошкове транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења исте у магацин
Наручиоца.
- одговара за физичке недостатке испоручених добара, које је дужан да отклони односно да изврши
испоруку робе без мана,
- добра која су предмет ове партије доставља на начин који је прописан за ту врсту робе, односно
према захтеву из конкурсне документације уколико је он посебно наведен,
- добра која су предмет ове партије свежу, из текуће производње са важећим роком употребе,
(најмање 70% времена до истека употребљивости), одговарајућом декларацијом, микробиолошком
анализом и органолептичким својствима, односно према захтеву из конкурсне документације
уколико је он посебно наведен;
- добра која су предмет ове партије испоручује у возилима која су предвиђена за транспорт такве
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе
(количина, свежина, кварљивост, органолептичка својства, квалитет итд.),- поступи по рекламацији у
- року од 2 (два) сата када су добра испоручена са маном, која је одмах уочљива;
- поступи по рекламацији у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламационог записника
када су у питању скривене мане;
- поштује све услове предвиђене конкурсном документацијом за предметну набавку.
Законска регулатива која се односи на здравствену безбедност намирница, који су предмет иве
партије:
- Закон о органској производњи („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010),
- Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске
производње („Сл. гласник РС“ бр. 48/2011 и 40/2012)
Испорука до 11,00 часова.

М.П.

_______________________
потпис Понуђача

Напомена: Потпис и печат понуђача представља сагласност са свим поставњеним захтевима
Наручиоца.

11

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

IIIг ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 5 – Остале намирнице широке потрошње
Понуђач је дужан да:
- поштује одредбе и усклади своје пословање према Закону о безбедности хране,
- поседује сертификат НАССР, ISO 9001, ISO 140001, ISO или одговарајуће,
- испоручује робу у траженим класам из Образца структуре цена,
- испоруку врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца и то:
ХЛЕБ – сваког дана до 04:00 часова;
МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ – сваког дана до 04:30 часова;
ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ – до 09:00 часова наредног дана од дана пријема наруџбе;
- врши фактурисање у складу са испорученом робом,
- поручену робу достави FCO магацин Наручиоца ул. Банијска бб,;
- сноси тошкове транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења исте у магацин
Наручиоца.
- одговара за физичке недостатке испоручених добара, које је дужан да отклони односно да изврши
испоруку робе без мана,
- достави микробиолошке анализе једном месечно за млеко и млечне производе,
- достави микробиолошке анализе, анализу тешких метала и радионуклида доставити при свакој
испоруци за рибу;
- достави микробиолошке анализе за рибље конзерве доставити на свака три месеца,
- уверење о хемијско – токсиколошкој анализи 2 пута годишње за рибу;
- достави микробиолошке анализе на свака три месеца за брашно и тестенине,
- достави микробиолошке анализе уз сваку испоруку јаја,
- достави микробиолошке анализе на свака три месеца за остале намирнице.
- добра која су предмет ове партије доставља на начин који је прописан за ту врсту робе, односно
према захтеву из конкурсне документације уколико је он посебно наведен,
- добра која су предмет ове партије свежу, из текуће производње са важећим роком употребе
(најмање 70% времена до истека употребљивости), одговарајућом декларацијом, микробиолошком
анализом и органолептичким својствима, односно према захтеву из конкурсне документације
уколико је он посебно наведен,
- млеко и млечне производе, јаја испоручује у наменским возилима предвиђеним за транспорт
робе која је предмет овог уговора, са расхладном комором товарног дела, која је подешена на +4о
режим, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе
(количина, свежина, кварљивост, органолептичка својства, квалитет итд.),
- рибу, смрзнуто воће и поврће испоручује у наменским возилима предвиђеним за транспорт робе
која је предмет овог уговора, са расхладном комором товарног дела, која је подешена на -18о режим
(ослић хоки,лигње, папалине и панирани производи од рибе), уз примену свих заштитних мера
којима се спречава губитак битних својстава робе (количина, свежина, кварљивост, органолептичка
својства, квалитет итд.),
- остале намирнице испоручује у возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз
примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе (количина, свежина,
кварљивост, органолептичка својства, квалитет итд.),
- приликом испоруке добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је
роба произведена и који је њен рок трајања,
поступи по рекламацији у року од 2 (два) сата када су добра испоручена са маном, која је одмах
уочљива;
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- поступи по рекламацији у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламационог записника
када су у питању скривене мане;
- поштује све услове предвиђене конкурсном документацијом за предметну набавку,.
Законска регулатива која се односи на здравствену безбедност намирница, који су предмет иве
партије:
- На основу Закона о безбедности хране „Службени гласник РС“ бр. 41/09.
-Правилник о декларисању ,означавању и рекламирању хране „Службени лист РС“ бр.85/2013 и
101/2013
- Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница „Службени гласник РС” бр.
85/2013 и др правилник
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промет „Службени гласник РС“ бр.72/2010
-Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко,млечне производе ,композитне млечне
птроизводе и стартер културе „Службени лист СРЈ“ , „Службени лист СЦГ“ ,“Службени гласник РС“
бр. 26/2002,56/2003,4/2004 –др,правилник, 5/2004, 21/2009 и 33/2010,
-Правилник о квалитету произода од млека и стартер култура „Службени гласник РС“ бр.
33/2010,69/2010, 43/2013 и 34/2014,
-Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе,ракове,шкољкаше,морске јежеве ,морске
краставце,жабе,корњаче,пужеве и њихове производе „Службени лист СРЈ“ бр. 6/2003 и 56/2003 ,
„Службени лист СЦГ“ бр.4/2004-др.правилник,
-Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата „Службени
лист СФРЈ“ бр.1/79,20/82,39/89,74/90 и 46/91 , „Службени лист СРЈ“ бр.33/95,58/95 и 56/2003
,“Службени лист СЦГ“ бр. 4/2004 , 12/2005, „Службени гласник РС“ бр. 43/2013 и бр.72/2014,
-Правилник о количинама пестицида, метала, металоида, хемитерапеука, анаболика и других
супстанци које се могу налазити у животним намирницама „Службени лист СРЈ“ бр. 5/92, 11/92
испр. , 32/2002 , “Службени гласник РС“ бр. 25/2010 и 28/2011.
-Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља „Службени
гласник РС“ бр.29/2014,37/2014,39/2014 и 72/2014.
-Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста
„Службени лист СРЈ“ бр.52/95 , „Службени лист СЦГ“ бр.56/2003, 4/2004 , „Службени гласник РС“
бр.43/2013 др.правилник,
- Измене и допуне Закона о ветеринарству „Службени гласник РС“ бр. 30/10,
- Правилник о квалитету јаја и производа од јаја „Службени лист СФРЈ“ бр. 55/89 и „Службени
гласник СЦГ“ бр. 56/03 и 04/04,
-Правилник о квалитету зачина ,екстраката зачина и мешавине зачина „Службени гласник РС“ бр.
72/2014.
-Правилник о квалитету и другим захтевима за со,за људску исхрану и производњу намирница
„Службени лист СЦГ“ бр. 31/2005
-Правилник о квалитету шећера „Службени лист СФРЈ“ бр.7/92, „Службени лист СЦГ“ бр.56/2003 и
4/2004,
-Правилник о квалитету и другим захтевима за сирће „Службени лист СРЈ“ бр.17/2002, , „Службени
лист СЦГ“ бр. ,56/2003 и бр.4/2004 , „Службени гласник РС“ бр 43/2013,
-Правилник о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе,препаратае на бази
меда и других пчелињих производа „Службени лист СЦГ“ бр.45/2013, „Службени гласник РС“ бр
43/2013,
-Правилник о квалитету и другима захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду
и стону воду „Службени лист СЦГ“ бр.53/2005 , „Службени гласник РС“ бр-. 43/2013
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-Правилник о квалитету воћних сокова, концентирсаних воћних сокова, воћних сокова у праху
,воћних некатара и сродних производа „Службени гласник РС“ бр.27/2010 67/2010, 70/2010 , 44/2011
,77/2011,
- Правилник о квалитету чаја ,биљног чаја и њихових производа „Службени гласник РС“ бр. 04/2012
-Правилник о квалитету жита,млинских и пекарских производа,тестенина и брзо смрзнутих теста
„Службени лист СРЈ“ бр.52/95 , „Службени лист СЦГ“ бр.56/2003, 4/2004 , „Службени гласник РС“
бр.43/2013 др.правилник,
-Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе ,жита за доручак и снек
производе „Службени лист СЦГ“ бр.12/2005 , „Службени гласник РС“ бр.43/2013
-Правилник о квалитету и другим захтевима за пекарски квасац „ Службени лист СРЈ“ бр. 9/2002 , „
Службеми лист СЦГ“ бр. 56/2003 и 4/2004,
-Правилник о квалитету супа ,сосова,додатака јелима и сродних производа „Службени лист СРЈ“
бр.41/93 , „Службени лист СЦГ“ бр.56/2003 и 4/2004,
-Правилник о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти,марагарин и друге масне
намазе,мајонез и друге сродне производе „Службени лист СЦГ“ бр.23/2006 , „Службени гласник РС“
бр.43/2013,
-Правилник о квалитету и другима захтевима за сенф „ Службени лист СРЈ“ бр. 3/2001, „ Службени
лист СЦГ“ бр.56/2003 и 4/2004 , „Службени гласник РС“ бр.43/2013,
-Правилник о квалитету и другим захтевима за какао-производе ,чоколадне производе ,производе
сличне чоколадним и крем производе „Службени лист СЦГ“ бр.1/2005 , „Службени гласник РС“
бр.43/2013.

Испорука:
ХЛЕБ – сваког дана до 04:00 часова;
МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ – сваког дана до 04:30 часова;
ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ – до 09:00 часова наредног дана од дана пријема наруџбе.

М.П.

_______________________
потпис Понуђача

Напомена: Потпис и печат понуђача представља сагласност са свим поставњеним захтевима
Наручиоца.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде Образац Х

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,наведене овом
конкурсном документацијом и то:
ЗА ПАРТИЈУ 1 – СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО
пословни капацитет
Сертифика произвођача ISO 22000 да је уведен и да се примењује
Изјава произвођача да је месо без алергена и глутена
Уколико понуђач није произвођач добара која су предмет ове партије, потребно је да
понуђач достави овлашћење произвођача за наступање у јавној набавци и
дистрибуцију производа из предметне партије.
Изјава о поштовању услова испоруке.
Да достави декларацију производа на збирном и појединачном паковању
Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Потврда не сме бити старија од два месеца пре отварања понуда.
технички капацитет
Да има одговарајуће наменско возило предвиђено за транспорт робе са расхладном
комором уз примену свих заштитних мера којим се спречава губитак додатних
својстава робе која је предмет набавке (хладњача).
Да у власништву или закупу има одговарајући магацински простор који му омогућава
извршење уговорних обавеза
кадровски капацитет
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Да има најмање 3 (три) запослена (ССС) од којих једно мора бити одговорно лице
финансијски капацитет
Потврду да је остварио пословни приход већи од 2.000.000,00 (два милиона) динара у
последње 3 (три) године (2013, 2014 и 2015. год.) из уговора о јавној добара , које су
предмет ове партије.
Да је понуђач у последње 3 (три) године (2013/2014/2015) исказао позитиван финансијски
биланс, односно да су му приходи били већи од расхода или потврда пословне банке да су
понуђачу од момента регистрације приходи већи од расхода.
Да понуђач у периоду од 12 (дванаест) месеци, који претходе дану објављивања позива за
подношење понуда није био неликвидан.
ЗА ПАРТИЈУ 2 – ПИЛЕЋЕ МЕСО,
ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА
пословни капацитет
1.Сертификат произвођача IFS, HACCP и
HALAL да је уведен и да се примењује;
2.Уколико понуђач није произвођач
добара која су предмет ове партије,
За пилеће месо и прерађевине од
потребно је да понуђач достави
пилећег меса
овлашћење произвођача за наступање у
јавној набавци и дистрибуцију производа
из предметне партије.
1. Сертифика произвођача ISO 22000 да је
За прерађевине од свињског и јунећег уведен и да се примењује;
меса
2. Изјава произвођача да прерађевине од
меса не садрж алергене и глтен;
Уколико понуђач није произвођач добара која су предмет ове партије, потребно је да
понуђач достави овлашћење произвођача за наступање у јавној набавци и
дистрибуцију производа из предметне партије
Изјава о поштовању услова испоруке
Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Потврда не сме бити старија од два месеца пре отварања понуда.
Да достави декларацију производа на збирном и појединачном паковању.
технички капацитет
Да има одговарајуће наменско возило предвиђено за транспорт робе са расхладном
комором уз примену свих заштитних мера којим се спречава губитак додатних
својстава робе која је предмет набавке (хладњача).
Да у власништву или закупу има одговарајући магацински простор који му омогућава
извршење уговорних обавеза
кадровски капацитет
Да има најмање 3 (три) запослена (ССС) од којих једно мора бити одговорно лице
финансијски капацитет
Потврду да је остварио пословни приход већи од 2.000.000,00 (два милиона) динара у
последње 3 (три) године (2013, 2014 и 2015. год.) из уговора о јавној добара , које су
предмет ове партије.
Да је понуђач у последње 3 (три) године (2013/2014/2015) исказао позитиван финансијски
биланс, односно да су му приходи били већи од расхода или потврда пословне банке да су
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понуђачу од момента регистрације приходи већи од расхода.
Да понуђач у периоду од 12 (дванаест) месеци, који претходе дану објављивања позива за
подношење понуда није био неликвидан.

ЗА ПАРТИЈУ 3 – СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЂЕ
пословни капацитет
Сертифика произвођача HACCP да је уведен и да се примењује или Потврда о
активном статусу у регистру пољопривредних газдинства (као произвођача) за текућу
2016. годину
Извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње
Уколико понуђач није произвођач добара која су предмет ове партије, потребно је да
понуђач достави овлашћење произвођача за наступање у јавној набавци и
дистрибуцију производа из предметне партије.
Изјава о поштовању услова испоруке
Потврда суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут
поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда не сме
бити старија од два месеца пре отварања понуда.
технички капацитет
Да има адекватно возило за транспорт добара која су предмет ове партије.
кадровски капацитет
Да има најмање 2 (два) запослена (ССС) од којих једно мора бити одговорно лице
финансијски капацитет
Потврду да је остварио пословни приход већи од 2.000.000,00 (два милиона) динара у
последње 3 (три) године (2013, 2014 и 2015. год.) из уговора о јавној добара , које су
предмет ове партије.
Да је понуђач у последње 3 (три) године (2013/2014/2015) исказао позитиван финансијски
биланс, односно да су му приходи били већи од расхода или потврда пословне банке да су
понуђачу од момента регистрације приходи већи од расхода.
Да понуђач у периоду од 12 (дванаест) месеци, који претходе дану објављивања позива за
подношење понуда није био неликвидан.
ЗА ПАРТИЈУ 4 – ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ
пословни капацитет
Сертифика који гласи на произвођача којим се потврђује органско порекло, односно
статус производа према Закону о органској производњи („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) и
Правилнику о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске
производње.
Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства (као произвођача)
за текућу 2016. годину.
Потврда о упису објеката у централни регистар

технички капацитет
Да има адекватно возило за транспорт добара која су предмет ове партије
финансијски капацитет
Да понуђач у периоду од 12 (дванаест) месеци, који претходе дану објављивања позива за
подношење понуда није био неликвидан.
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ЗА ПАРТИЈУ – ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
пословни капацитет
Сертификати HACCP систем безбедности хране, ISO 9001 систем менаџмента
квалитетом, ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине, ISO 22000
систем менаџмента безбедности хране и OHSAS 18001 систем управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду издати од стране акредитованог сертификационог
тела.
Уговор са акредитованом установом о контроли квалитета добара која су предмет
јавне набавке.
Изјава о поштовању услова испоруке.
Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Потврда не сме бити старија од два месеца пре отварања понуда.
Да достави декларацију производа на збирном и појединачном паковању.
технички капацитет
Минимум четири доставна возила, од којих је једно мора бити хладњача за испоруку
добара
Магацински простор – површине, најмање 1000м2
кадровски капацитет
Минимум 4 (четири) запослена или на други начин радно ангажована лица, возача –
дистрибутера за период трајања оквирног споразума. За лица ван радног односа
(ангажована у складу са Законом о раду – „Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива
период за који се уговара предметна јавна набавка.
финансијски капацитет
Потврду да је остварио пословни приход већи од 2.000.000,00 (два милиона) динара у
последње 3 (три) године (2013, 2014 и 2015. год.) из уговора о јавној добара , које су
предмет ове партије.
Да је понуђач у последње 3 (три) године (2013/2014/2015) исказао позитиван
финансијски биланс, односно да су му приходи били већи од расхода или потврда
пословне банке да су понуђачу од момента регистрације приходи већи од расхода.
Да понуђач у периоду од 12 (дванаест) месеци, који претходе дану објављивања
позива за подношење понуда није био неликвидан.
1.3.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити
преко Подизвођача.
Ако у току трајања извршења уговора подизвођач коме је поверено делимично
извршење набавке, из оправданих или објективних разлога откаже извршење уговора
понуђачу, понуђач мора о томе у писменој форми обавестити наручиоца и затражити
сагласност за другог подизвођача уз достављање свих тражених доказа конкурсном
документацијом, у противном ће се уговор раскинути. Уколико понуђач понуду
подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави ОП образац лица
облашћеног за заступање.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки Понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
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испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач изгрупе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави ОП образац лица облашћеног за
заступање.
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) 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
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда- Посебног одељења за организовани криминал у
Београду, којим се потврђује да правно лиценије осуђивано за кривична дела организованог
криминала, 3) 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. Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције
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 против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лицаУверење
Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину), о испуњености ветеринарскосанитарних услова за објекте намењене производњи или преради тражених производа (упис у
Централни регистар објеката) и то за Партије 1, 2 и 5.
Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, уколико се исти ангажује у предметној
набавци као субјекат у пословању храном.
У случају подношења заједничке понуде, обавеза је сваког члана групе понуђа да поседује наведени
доказ, уколико је члан групе ангажован у заједничкој понуди као субјекат у пословању храном.
У случају да наведени доказ не гласи на име понуђача, понуђач је у обавези да достави и:
- доказ о правном основу коришћења објекта уписаног у Регистар одобрених објеката при Управи за
ветерину (уговор о закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи),
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- Потврду да је као привредни субјекат уписан у Централни регистар Министарства пољопривреде и
заштите животне средине (ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде),
издату од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), као и
- Потврду о упису објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде и заштите животне
средине (ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), издату од стране
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде).
- Решење Министарства саобраћаја којим се потврђује да Понуђач испуњава услове за отпочињање и
обављање јавног превоза ствари (потребно за све партије).
5) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље X). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
ЗА ПАРТИЈУ 1 – СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО
пословни капацитет
Фотокопија важећег сертифика произвођача ISO 22000 издатог од стране акредитованог
сертификационог тела . Ако сертификат важи краће од рока на који се закључује оквирни споразум
понуђач је дужан доставити изјаву произвођача о ресертификацији. Уколико је наведени сертификат
на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.
Напомена: Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, а у случају подношења
заједничке понуде, обавеза је сваког члана групе понуђача да поседује наведени доказ, уколико се
под контролом члана групе налази делатност производње, прераде или промета храном и то за
делатност која је под његовом контролом.
Изјава произвођача потписана и оверена печатом лица овлашћеног за заступање којом потврђује да
је месо без алергена и глутена
Изјава на меморандуму произвођача потписана и оверена печатом лица овлашћеног за заступање
којом овлашћује понуђача за наступање у јавној набавци и дистрибуцију производа из предметне
партије (Изјава се доставља само уколико понућач није произвођач добара из предметне партије)
Изјава о поштовању услова испоруке дата на меморандуму понуђача, оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, којом се понуђач обавезује да ће испоруку вршити у
складу са захтевима наручиоца, а који се односе на време и место испоруке.
Копија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда не сме
бити старија од два месеца пре отварања понуда.
Изјаву на меморандуму Понуђача којом потврђује да ће уколико буде изабран као Понуђач
достављати адекватну декларацију производа на појединачном и збирном паковању на српском
језику, која је у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
(„Службени лист РС“, бр. 85/13; 101/13 ) и Правилником о декларисању и означавању упакованих
намирница („Службени лист СЦГ“ бр. 4/04 и 12/04) .
технички капацитет
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Очитана саобраћајна дозвола и Сертификат акредитованог тела да је доставно возило хладњача.
Решење Министарства саобраћаја којим се потврђује да Понуђач испуњава услове за отпочињање и
обављање јавног превоза ствари за доставна возила.
У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено возило
прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или
уговор о лизингу односно сагласност лизинг куће – уколико је возило у власништву лизинг куће и
сл.)
Доказ о власништву за магацински простор (извод из листа непокретности или уговор о закупу и
доказ да је закоподавац власник непокретности). Као доказ приложити извод из земљишних књига
(Поседовни лист не старији од 6 месеци).
кадровски капацитет
ППД – ПД образац (извод из појединачне пореске пријаве пореза и доприноса по одбитку из
електронске базе података Пореске управе Републике Србије ЕБП ПУРС) за месец који претходи месецу
у коме је објављен позив за подношење понуде за предметну јавну набавку којим понуђач доказује да
располаже са траженим бројем запослених радника или на други начин радно ангажованих лица код
понуђача (извод мора бити оверен од стране овлашћеног лица понуђача) и Образац пријаве на
пензијско-инвалидско осигурање или уговор о раду (уговор о делу или други правни основ) којим
понуђач доказује да су запослена/ангажована лица у периоду који покрива период за који се закључује
оквирни споразум. За овлашћено лице доставити оверену копију картона депонованих потписа
овереног код банке, фотокопија ОП обрасца (овера потписа лица овлашћеног за заступање), ради
провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа лица овлашћених за
заступање
финансијски капацитет
Образац Референтна листа са приложеним обрасцима Потврде којима се доказују наводи из
Обрасца Референтна листа и копије уговора. Образац Референтна листа мора бити попуњен,
печатиран и потписан од стране понуђача. Обрасци Потврде морају бити попуњени, потписани и
оверени печатом референтног наручиоца/купца. Обрасци потврде морају бити дати у оригиналу, у
супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ.
Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 12
(дванаест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки или потврда пословне банке да није био у блокади од момента регистрације.
Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН који издаје Агенција за привредне регистре – Центар
фин. извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника који мора да садржи: статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2013. и 2014. годину, и биланс успеха за
2015. годину или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за наведене
године. За предузетнике и физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за наведене године.
УЗ ОБАВЕЗНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАРКЕРОМ ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА.
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне
три године, (2013/2014/2015.) или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац),
доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном
промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године (2013/2014/2015.)
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ЗА ПАРТИЈУ 2 – ПИЛЕЋЕ МЕСО,
ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА
пословни капацитет
1.Фотокопија
важећих
сертификата
произвођача IFS, HACCP и HALAL издатих
од стране акредитованог сертификационог
тела. Ако сертификат важи краће од рока на
који се закључује оквирни споразум понуђач
је дужан доставити изјаву произвођача о
За пилеће месо и прерађевине од пилећег меса ресертификацији. Уколико су наведени
сертификати на страном језику, потребно је
доставити превод на српски језик, оверен од
стране судског тумача.
Напомена: Наведени доказ потребно је
доставити и за подизвођача, а у случају
подношења заједничке понуде, обавеза је
сваког члана групе понуђача да поседује
наведени доказ, уколико се под контролом
члана групе налази делатност производње,
прераде или промета храном и то за делатност
која је под његовом контролом.
1.Сертифика произвођача ISO 22000 издатог
од стране акредитованог сертификационог
За прерађевине од свињског и јунећег меса
тела;
Напомена: Наведени доказ потребно је
доставити и за подизвођача, а у случају
подношења заједничке понуде, обавеза је
сваког члана групе понуђача да поседује
наведени доказ, уколико се под контролом
члана групе налази делатност производње,
прераде или промета храном и то за делатност
која је под његовом контролом.
2. Изјава произвођача потписана и оверена
печатом лица овлашћеног за заступање којом
потврђује да је месо без алергена и глутена.
Изјава на меморандуму произвођача потписана и оверена печатом лица овлашћеног за заступање
којом овлашћује понуђача за наступање у јавној набавци и дистрибуцију производа из предметне
партије (Изјава се доставља само уколико понућач није произвођач добара из предметне партије)
Изјава о поштовању услова испоруке дата на меморандуму понуђача, оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, којом се понуђач обавезује да ће испоруку вршити у
складу са захтевима наручиоца, а који се односе на време и место испоруке.
Копија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда не сме
бити старија од два месеца пре отварања понуда.
Изјава на меморандуму Понуђача којом потврђује да ће уколико буде изабран као Понуђач
достављати адекватну декларацију производа на појединачном и збирном паковању на српском
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језику, која је у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
(„Службени лист РС“, бр. 85/13; 101/13 ) и Правилником о декларисању и означавању упакованих
намирница („Службени лист СЦГ“ бр. 4/04 и 12/04).
технички капацитет
Очитана саобраћајна дозвола и Сертификат акредитованог тела да је једно од возила доставно
возило хладњача.
Решење Министарства саобраћаја којим се потврђује да Понуђач испуњава услове за отпочињање и
обављање јавног превоза ствари за доставна возила.
У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено возило
прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или
уговор о лизингу односно сагласност лизинг куће – уколико је возило у власништву лизинг куће и
сл.)
Доказ о власништву за магацински простор (извод из листа непокретности или уговор о закупу и
доказ да је закоподавац власник непокретности). Као доказ приложити извод из земљишних књига
(Поседовни лист не старији од 6 месеци).
кадровски капацитет
ППД – ПД образац (извод из појединачне пореске пријаве пореза и доприноса по одбитку из
електронске базе података Пореске управе Републике Србије ЕБП ПУРС) за месец који претходи месецу
у коме је објављен позив за подношење понуде за предметну јавну набавку којим понуђач доказује да
располаже са траженим бројем запослених радника или на други начин радно ангажованих лица код
понуђача (извод мора бити оверен од стране овлашћеног лица понуђача) и Образац пријаве на
пензијско-инвалидско осигурање или уговор о раду (уговор о делу или други правни основ) којим
понуђач доказује да су запослена/ангажована лица у периоду који покрива период за који се закључује
оквирни споразум. За овлашћено лице доставити оверену копију картона депонованих потписа
овереног код банке, фотокопија ОП обрасца (овера потписа лица овлашћеног за заступање), ради
провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа лица овлашћених за
заступање
финансијски капацитет
Образац Референтна листа са приложеним обрасцима Потврде којима се доказују наводи из
Обрасца Референтна листа и копије уговора. Образац Референтна листа мора бити попуњен,
печатиран и потписан од стране понуђача. Обрасци Потврде морају бити попуњени, потписани и
оверени печатом референтног наручиоца/купца. Обрасци потврде морају бити дати у оригиналу, у
супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ.
Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 12
(дванаест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки или потврда пословне банке да није био у блокади од момента регистрације.
Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН који издаје Агенција за привредне регистре – Центар
фин. извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника који мора да садржи: статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2013. и 2014. годину, и билансом успеха
за 2015. годину. или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за
наведене године. За предузетнике и физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за
наведене године. УЗ ОБАВЕЗНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАРКЕРОМ ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА.
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне
три године, (2013/2014/2015.) или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац),
доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном
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промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године (2013/2014/2015.)
ЗА ПАРТИЈУ 3 – СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
пословни капацитет
Фотокопија важећег сертифика произвођача HACCP издатог од стране акредитованог
сертификационог тела. Ако сертификат важи краће од рока на који се закључује оквирни споразум
понуђач је дужан доставити изјаву произвођача о ресертификацији (Уколико је наведени сертификат
на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.), или
Потврда Министарства финансија – Управа за трезор о активном статусу у регистру
пољопривредних граздинства и извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне
производње.
Напомена: Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, а у случају подношења
заједничке понуде, обавеза је сваког члана групе понуђача да поседује наведени доказ, уколико се
под контролом члана групе налази делатност производње, прераде или промета храном и то за
делатност која је под његовом контролом.
Изјава на меморандуму произвођача потписана и оверена печатом лица овлашћеног за заступање
којом овлашћује понуђача за наступање у јавној набавци и дистрибуцију производа из предметне
партије (Изјава се доставља само уколико понућач није произвођач добара из предметне партије).
Изјава о поштовању услова испоруке дата на меморандуму понуђача, оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, којом се понуђач обавезује да ће испоруку вршити у
складу са захтевима наручиоца, а који се односе на време и место испоруке.
Копија Потврде суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут поступак
стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда не сме бити старија од два
месеца пре отварања понуда.
технички капацитет
Очитана саобраћајна дозвола, Решење Министарства саобраћаја којим се потврђује да Понуђач
испуњава услове за отпочињање и обављање јавног превоза ствари за доставна возила.
У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено возило
прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или
уговор о лизингу односно сагласност лизинг куће – уколико је возило у власништву лизинг куће и
сл.)
кадровски капацитет
ППД – ПД образац (извод из појединачне пореске пријаве пореза и доприноса по одбитку из
електронске базе података Пореске управе Републике Србије ЕБП ПУРС) за месец који претходи месецу
у коме је објављен позив за подношење понуде за предметну јавну набавку којим понуђач доказује да
располаже са траженим бројем запослених радника или на други начин радно ангажованих лица код
понуђача (извод мора бити оверен од стране овлашћеног лица понуђача) и Образац пријаве на
пензијско-инвалидско осигурање или уговор о раду (уговор о делу или други правни основ) којим
понуђач доказује да су запослена/ангажована лица у периоду који покрива период за који се закључује
оквирни споразум. За овлашћено лице доставити оверену копију картона депонованих потписа
овереног код банке, фотокопија ОП обрасца (овера потписа лица овлашћеног за заступање), ради
провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа лица овлашћених за
заступање
финансијски капацитет
Образац Референтна листа са приложеним обрасцима Потврде којима се доказују наводи из
Обрасца Референтна листа и копије уговора. Образац Референтна листа мора бити попуњен,
печатиран и потписан од стране понуђача. Обрасци Потврде морају бити попуњени, потписани и
оверени печатом референтног наручиоца/купца. Обрасци потврде морају бити дати у оригиналу, у
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супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ.
Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 12
(дванаест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки или потврда пословне банке да није био у блокади од момента регистрације.
Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН који издаје Агенција за привредне регистре – Центар
фин. извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника који мора да садржи: статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2013. и 2014. годину, и билансом успеха
за 2015. годину. или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за
наведене године. За предузетнике и физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за
наведене године. УЗ ОБАВЕЗНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАРКЕРОМ ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА.
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне
три године, (2013/2014/2015.) или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац),
доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном
промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године (2013/2014/2015.)

ЗА ПАРТИЈУ 4 – ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ
пословни капацитет
Копија Сертифика који гласи на произвођача којим се потврђује органско порекло, односно статус
производа према Закону о органској производњи („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) и Правилнику о
контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње. Уколико је
наведени сертификат на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик, оверен од
стране судског тумача.
Потврда о упису објеката у централни регистар издат од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Потврда Министарства финансија – Управа за трезор о активном статусу у регистру
пољопривредних граздинства
технички капацитет
Очитана саобраћајна дозвола, У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној
дозволи, за наведено возило прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји
или уговор о закупу или уговор о лизингу односно сагласност лизинг куће – уколико је возило у
власништву лизинг куће и сл.)
финансијски капацитет
Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 12 (дванаест)
месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или
потврда пословне банке да није био у блокади од момента регистрације.

ЗА ПАРТИЈУ – ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
пословни капацитет
Фотокопија важећих Сертификата HACCP систем безбедности хране, ISO 9001 систем менаџмента
квалитетом, ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине, ISO 22000 систем
менаџмента безбедности хране и OHSAS 18001 систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду издати од стране акредитованог сертификационог тела. Уколико су наведени
сертификати на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик, оверен од стране
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судског тумача.
Напомена: Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, а у случају подношења
заједничке понуде, обавеза је сваког члана групе понуђача да поседује наведени доказ, уколико се
под контролом члана групе налази делатност производње, прераде или промета храном и то за
делатност која је под његовом контролом.
Уколико понуђач није произвођач производа који су предмет ове партије доставља копију
Сертификата HACCP система безбедности хране за произвођача од којег ће набављати добра.
Тражени Сертификат се односи на све групе намирница, у складу са чланом 47. Закона о
безбедности хране („Сл.гласик РС“ , бр.41/2009).
Уколико је наведени сертификат на страном језику, потребно је доставити превод на српски језик,
оверен од стране судског тумача.
Уговор о контроли квалитета добара са акредитованом установом и копија важећег сертификата
установе за период за који се закључује уговор о јавној набавци (доставља само понуђач).
Изјава о поштовању услова испоруке дата на меморандуму понуђача, оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, којом се понуђач обавезује да ће испоруку вршити у
складу са захтевима наручиоца, а који се односе на време и место испоруке.
Копија Потврде суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут поступак
стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда не сме бити старија од два
месеца пре отварања понуда.
Изјаву на меморандуму Понуђача којом потврђује да ће уколико буде изабран као Понуђач
достављати адекватну декларацију производа на појединачном и збирном паковању на српском
језику, која је у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
(„Службени лист РС“, бр. 85/13; 101/13 ) и Правилником о декларисању и означавању упакованих
намирница („Службени лист СЦГ“ бр. 4/04 и 12/04) .
технички капацитет
Очитана саобраћајна дозвола, као и Сертификат акредитованог тела да је једно од возила хладњача.
Решење Министарства саобраћаја којим се потврђује да Понуђач испуњава услове за отпочињање и
обављање јавног превоза ствари за доставна возила.
У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено возило
прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или
уговор о лизингу односно сагласност лизинг куће – уколико је возило у власништву лизинг куће и
сл.)
Доказ о власништву за магацински простор (извод из листа непокретности или уговор о закупу и
доказ да је закоподавац власник непокретности). Као доказ приложити извод из земљишних књига
(Поседовни лист не старији од 6 месеци).
кадровски капацитет
ППД – ПД образац (извод из појединачне пореске пријаве пореза и доприноса по одбитку из
електронске базе података Пореске управе Републике Србије ЕБП ПУРС) за месец који претходи
месецу у коме је објављен позив за подношење понуде за предметну јавну набавку којим понуђач
доказује да располаже са траженим бројем запослених радника или на други начин радно
ангажованих лица код понуђача (извод мора бити оверен од стране овлашћеног лица понуђача) и
Образац пријаве на пензијско-инвалидско осигурање или уговор о раду или доказ о ангажовању
возача (уговор о делу или други правни основ) којим понуђач доказује да су запослени/ангажовани
возачи ангажовани у периоду који покрива период за који се закључује оквирни споразум.
финансијски капацитет
Образац Референтна листа са приложеним обрасцима Потврде којима се доказују наводи из
Обрасца Референтна листа и копије уговора. Образац Референтна листа мора бити попуњен,
печатиран и потписан од стране понуђача. Обрасци Потврде морају бити попуњени, потписани и
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оверени печатом референтног наручиоца/купца. Обрасци потврде морају бити дати у оригиналу, у
супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ.
Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН који издаје Агенција за привредне регистре – Центар
фин. извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника који мора да садржи: статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2013. и 2014. годину, и билансом успеха
за 2015. годину. или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за
наведене године. За предузетнике и физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за
наведене године. УЗ ОБАВЕЗНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАРКЕРОМ ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА.
Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне
три године, (2013/2014/2015.) или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац),
доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију Књиге о оствареном
промету паушално опорезивих обвезника за претходне три обрачунске године (2013/2014/2015.)
Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 12
(дванаест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки или потврда пословне банке да није био у блокади од момента регистрације.
Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа),
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и
начин на који наручилац може да их провери.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл.
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да
достави.
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја о стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверене копије свих или појединих доказа.
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац је пре доношења одлуке о закључењу
оквирног споразума дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношењаодлукеодносно закључења
уговора, односно током важења оквирног споразума/уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће закључити оквирни
споразум са Понуђачем који понуди краћи рок испоруке.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
2)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (емаил):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ
РАЧУНА
БАНКЕ:

ПОНУЂАЧАИНАЗИB

ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ
УГОBОРА:

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)

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

2)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

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

2)

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

3)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка намирница за потребе Предшколске установе „Наша радост“ за 2016. годину по партијама у
отвореном поступку, број Д-1.1.16/2016.
Понуда се односи на (заокружити):
1. на целокупну набавку
2. на партију 1 - свињско и јунеће месо
3. на партију 2 - пилеће месо и месне прерађевине
4. на партију 3 - свеже поврће и воће
5. на партију 4 - органски производи
6. на партију 5 - остале намирнице широке потрошње,
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6. ПАРТИЈА ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА
За Партију 1 – свињско и јунеће месо
Понуда бр. ________________ од _________ 2016. године за Партију 1
1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
(тридесет) дана)

5.

Рок испоруке добара (редован рок)

6.

Рок испоруке добара (у случају хитности)

7.

Рок и начин плаћања

_________________
од
сваке
сукцесивно
извршене
наруџбе
односно требовања Наручиоца
_____________________

45 (четрдесетпет) дана од дана
достављања фактуре
8.

Место испоруке

Испорука која је предмет уговора
врши се на адресу наручиоца Банијска
ББ

Датум
_______________________

Понуђач
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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За Партију 2 – пилеће месо, производи и прерађевине од меса
Понуда бр. ________________ од _________ 2016. године за Партију 2

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
(тридесет) дана)

5.

Рок испоруке добара (редован рок)

6.

Рок испоруке добара (у случају хитности)

7.

Рок и начин плаћања

_________________
од
сваке
сукцесивно
извршене
наруџбе
односно требовања Наручиоца
_____________________

45 (четрдесетпет) дана од дана
достављања фактуре
8.

Место испоруке

Испорука која је предмет уговора
врши се на адресу наручиоца Банијска
ББ

Датум
_______________________

Понуђач
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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За Партију 3 – свеже воће и поврће
Понуда бр. ________________ од _________ 2016. године за Партију 3

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
(тридесет) дана)

5.

Рок испоруке добара (редован рок)

6.

Рок испоруке добара (у случају хитности)

7.

Рок и начин плаћања

_________________
од
сваке
сукцесивно
извршене
наруџбе
односно требовања Наручиоца
_____________________

45 (четрдесетпет) дана од дана
достављања фактуре
8.

Место испоруке

Испорука која је предмет уговора
врши се на адресу наручиоца Банијска
ББ

Датум
_______________________

Понуђач
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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За Партију 4 – органски производи
Понуда бр. ________________ од _________ 2016. године за Партију 4

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
(тридесет) дана)

5.

Рок испоруке добара (редован рок)

6.

Рок испоруке добара (у случају хитности)

7.

Рок и начин плаћања

_________________
од
сваке
сукцесивно
извршене
наруџбе
односно требовања Наручиоца
_____________________

45 (четрдесетпет) дана од дана
достављања фактуре
8.

Место испоруке

Испорука која је предмет уговора
врши се на адресу наручиоца Банијска
ББ

Датум
_______________________

Понуђач
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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За Партију 5 – остале намирнице широке потрошње
Понуда бр. ________________ од _________ 2016. године за Партију 1

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
(тридесет) дана)

5.

Рок испоруке добара (редован рок)

6.

Рок испоруке добара (у случају хитности)

7.

Рок и начин плаћања

_________________
од
сваке
сукцесивно
извршене
наруџбе
односно требовања Наручиоца
_____________________

45 (четрдесетпет) дана од дана
достављања фактуре
8.

Место испоруке

Испорука која је предмет уговора
врши се на адресу наручиоца Банијска
ББ

Датум
_______________________

Понуђач
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА БР. 1
СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО
Називпонуђача :____________________________________________________________
Бројпонуде : ______________________ Датум :____________________________________

РЕД.
БР.

Н А З И В

1

2

1.

2.

3.

ЈУНЕЋЕ МЕСО

СВИЊСКО МЕСО

СВИЊСКА
СЛАБИНА

КАРАКТЕРИСТИКЕ

3
I КАТЕГОРИЈА
ЈУНЕЋИ БУТ Б.К.

I КАТЕГОРИЈА
СВИЊСКИ БУТ Б.К.

Ј. М.

КОЛИЧИНА

ЈЕД. ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а (%)

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ--а

ЈЕД. ЦЕНА
СА ПДВ-ом

ВРЕДНОСТ
ПДВ-а

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ом

ПРОИЗВОЂАЧ
(НАЗИВ
И АДРЕСА )

4

5

6

7

8 (5Х6)

9

10

11 (5Х9)

12

КГ.

6.417

КГ.

12.833

КГ.

12

С.К. БЕЗ ФИЛЕА

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ВРЕДНОСТ ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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Напомена: Количине дате у табели представљају оквирне количине за време важења оквирног споразума. Понуђач је дужан да у цену урачуна све
пратеће трошкове које ће имати приликом реализације предметне набавке.

М.П.

39

_______________________
потпис Понуђача
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ПАРТИЈА БР. 2
ПИЛЕЋЕ МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА

Назив понуђача :______________________________________________________________
Број понуде : ______________________ Датум :____________________________________

Н А З И В

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ј. М.

КОЛИЧИНА

ЈЕД. ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а
(%)

УКУПНА
ВРЕДНОСТ БЕЗ
ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

7

8 (5Х6)

1.

ПИЛЕЋЕ ГРУДИ

СА ПРИПАДАЈУЋИМ
КОСТИМА И КОЖОМ;
КЛАСА - А -

КГ.

14.667

2.

ПИЛЕЋИ
БАТАК СА
КАРАБАТАКОМ

СА ПРИПАДАЈУЋИМ
КОСТИМА И КОЖОМ;
КЛАСА - А –
ДУБУКО СМЗНУТО;
УПАКОВАНО У Т.К.

КГ.

8.067

KГ.

4.583

РЕД.
БР.

3.

4.

ПАШТЕТА
- ПИЛЕЋА -

ВИРШЛА
- ПИЛЕЋА -

- У ЦРЕВУ –
ЈЕДИНИЧНО
ПАКОВАЊЕ:
130 ГР.
„TOPIKO“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
„TOPIKO“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ПАКОВАЊЕ:
ВАКУМ 1/1 ( МИН. )

7.333
КГ.

40

ЈЕД. ЦЕНА ВРЕДНО
СА ПДВ-ом СТ ПДВ-а
9

10

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ом

ПРОИЗВОЂАЧ
(НАЗИВ И АДРЕСА)

11 (5Х9)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ПИЛЕЋИ
ПАРИЗЕР
СА СИРОМ И
ПОВРЂЕМ

ПАРИЗЕР

ПАРИЗЕР СА
ПОВРЋЕМ

ПАШТЕТА
- ЈЕТРЕНА -

„TIP-TOP“ – „TOPIKO“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
- МИНИ –
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ:
375 ГР./КОМ.
ОД СВИЊСКОГ
МЕСА;
БЕЗ ГЛУТЕНА И АЛЕРГЕНА
ОД СВИЊСКОГ
МЕСА;
БЕЗ ГЛУТЕНА И АЛЕРГЕНА
ОД СВИЊСКОГ
МЕСА;
БЕЗ ГЛУТЕНА И АЛЕРГЕНА;
- У ЦРЕВУ –
МИНИ
ПАКОВАЊЕ
130
ГР./КОМ

КГ

3.667

КГ.

550

550
КГ.

КГ.

367

КГ.

3.667

СЛАНИНА
-ДИМЉЕНА,
МЕСНАТА-

БЕЗ РЕБАРА И КОСТИЈУ;
ДЕБЉИНА: 3-5 cm
,,ХАМБУРШКА,, ИЛИ
“ОДГОВАРАЈУЋА”
БЕЗ АЛЕРГЕНА И ГЛУТЕНА

ПИЛЕЋИ
ПАРИЗЕР

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ:
300 ГР.

КГ.

3.667

ПИЛЕЋЕ ГРУДИ
У ОМОТУ

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ:
375 ГР./КОМ

КГ.

917

ШУНКА У
ОМОТУ
СТИШЊЕНА

БЕЗ ГЛУТЕНА И АЛЕРГЕНА
КГ.

917
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13.

14.

ЧАЈНА
КОБАСИЦА

БЕЗ ГЛУТЕНА И АЛЕРГЕНА

КУЛЕН

БЕЗ ГЛУТЕНА И АЛЕРГЕНА

КГ.

917

КГ.

917
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Напомена: Количине дате у табели представљају оквирне количине за време важења оквирног споразума. Понуђач је дужан да у цену урачуна све
пратеће трошкове које ће имати приликом реализације предметне набавке.

МП
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потпис Понуђача
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ПАРТИЈА БР. 3
СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Називпонуђача :____________________________________________________________
Бројпонуде : ______________________ Датум :____________________________________

Р.БР. Н А З И В

1

КАРАКТЕРИСТИКЕ Ј. М. КОЛИЧИНА

2

3

4

5

КГ.

36.667

КГ.

2.750

КГ.

733

КГ.

14.667

КГ.

5.500

КГ.

147

ЈЕД. ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а
(%)

УКУПНО БЕЗ
ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА
СА ПДВ-ом

ВРЕДНО
СТ
ПДВ-а

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ом

ПРОИЗВОЂАЧ
(НАЗИВ И АДРЕСА)

6

7

8(5Х6)

9

10

11(5Х9)

12

I КЛАСА
1. КРОМПИР

набавка: током
године
I КЛАСА

2. ЦВЕКЛА

набавка:
нов.; дец.; јан.; феб.;
март
I КЛАСА

3. БУНДЕВА

набавка:
окт.; нов.; дец.; jaн
I КЛАСА

4. КУПУС

набавка: током
године
I КЛАСА

5. ШАРГАРЕПА

набавка: током
године
I КЛАСА

6. ЛУК - БЕЛИ

набавка: током
године
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I КЛАСА
7. ЛУК - ЦРНИ

8.

ЛУК
-МЛАДИ-

набавка: током
године
I КЛАСА
ВЕЗА: 6/1

КГ.

3.667

ВЕЗА

1.833

КГ.

6

ВЕЗА

1.833

ВЕЗА

10

КГ.

3.300

КГ.

1.467

КГ.

3

КГ.

1.467

КГ.

3

набавка: мај; јун
I КЛАСА

9. ПРАЗИЛУК

10. РОТКВИЦЕ

набавка: током
године
I КЛАСА
Веза 5 ком

набавка: април-мај
ПЕРШУНОВ
I КЛАСА
ЛИСТ
11.
-ФРАНЦУСКИ набавка: током
ПЕРШУНгодине
I КЛАСА
(комад до 20cm
12. ТИКВИЦЕ

дужине)
набавка: јун; јул;
август
I КЛАСА

13. ПАПРИКА

набавка: jул; август;
септ.

I КЛАСА
ПАПРИКА
набавка: током
14. КУРТОВСКА- године
I КЛАСА
15. ПАРАДАЈЗ

16.

ПАРАДАЈЗ
-ЧЕРИ-

набавка: јул;
август;септ.
I КЛАСА

набавка: током
године
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17. КРАСТАВАЦ

18. ЈАГОДА
19. ТРЕШЊА
20. ВИШЊА
21. КАЈСИЈА
22. БРЕСКВА
23. ДИЊА

- САЛАТАР I КЛАСА

набавка: јул;
август;септ.
I КЛАСА

набавка: мај; јун
I КЛАСА

набавка: јун
I КЛАСА

набавка: јун; јул
I КЛАСА

набавка: јун; јул
I КЛАСА

набавка: јул; август
I КЛАСА

набавка: јул; август

КГ.

1.467

КГ.

1.833

КГ.

1.833

КГ.

1.833

КГ.

1.833

КГ.

3.667

КГ.

1.833

КГ.

3.667

КГ.

1.833

КГ.

1.467

КГ.

3.667

КГ.

48.217

КГ.

2.750

I КЛАСА
24. ЛУБЕНИЦА

25. КРУШКА
26. ШЉИВА

набавка:јул; август;
септ.
I КЛАСА

набавка: август; септ.
I КЛАСА

набавка: август; септ.
I КЛАСА

27. ГРОЖЂЕ

28

ЈАБУКА

набавка: август; септ.
Окт
I КЛАСА
МУЦУ,ДЕЛИШЕС И
ЈОНАГОЛД

набавка: током
године
29. ЈАБУКА

АЈДАРЕД
I КЛАСА
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набавка: током
године
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Напомена: Количине дате у табели представљају оквирне количине за време важења оквирног споразума. Понуђач је дужан да у цену урачуна све
пратеће трошкове које ће имати приликом реализације предметне набавке.

М.П.

46

_______________________
потпис Понуђача
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ПАРТИЈА БР. 4
ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ
Називпонуђача :____________________________________________________________
Бројпонуде : ______________________ Датум :____________________________________

Р.БР.

Н А З И В

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ј. М.

КОЛИЧИНА

1

2

3

4

5

КГ.

1.467

КГ.

551

КГ.

733

1.

СЕРТИФИКОВАН
БРАШНО
ПШЕНИЧНО
- ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД
ПРОИЗВОД ОБЕЛЕЖЕН СА:
ИНТЕГРАЛНООЗНАКОМ “ОРГАНСКИ
ПРОИЗВОД”, НАЦИОНАЛНИМ
ЗНАКОМ И КОДОМ/ЛОГОМ
ОВЛАШЂЕНЕ КОНТРОЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПАКОВАЊЕ: ЏАК

ЈЕД. ЦЕНА
СТОПА
УКУПНО
БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а (%) БЕЗ ПДВ-а
6

7

Набавка: током године
2.

БРАШНО
РАЖАНО
-ИНТЕГРАЛНО-

СЕРТИФИКОВАН
ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД
ПРОИЗВОД ОБЕЛЕЖЕН СА:
ОЗНАКОМ “ОРГАНСКИ
ПРОИЗВОД”, НАЦИОНАЛНИМ
ЗНАКОМ И КОДОМ/ЛОГОМ
ОВЛАШЂЕНЕ КОНТРОЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПАКОВАЊЕ: ЏАК

Набавка: током године
3.

ПРОСО

СЕРТИФИКОВАН

47

8(5Х6)

УКУПНА
ЈЕД. ЦЕНА ВРЕДНОСТ
ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ом
ПДВ-а
СА ПДВ-ом
9

10

11(5Х9)

ПРОИЗВОЂАЧ
(НАЗИВ И АДРЕСА)
12
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ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД
ПРОИЗВОД ОБЕЛЕЖЕН СА:
ОЗНАКОМ “ОРГАНСКИ
ПРОИЗВОД”, НАЦИОНАЛНИМ
ЗНАКОМ И КОДОМ/ЛОГОМ
ОВЛАШЂЕНЕ КОНТРОЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПАКОВАЊЕ: ЏАК

Набавка: током године
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Напомена: Количине дате у табели представљају оквирне количине за време важења оквирног споразума. Понуђач је дужан да у цену урачуна све
пратеће трошкове које ће имати приликом реализације предметне набавке.

МП
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_______________________
потпис Понуђача
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ПАРТИЈА БР. 5
ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Називпонуђача :____________________________________________________________
Бројпонуде : ______________________ Датум :____________________________________

Р.БР.

Н А З И В

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ј. М.

КОЛИЧИНА

ЈЕД. ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а
(%)

УКУПНО
БЕЗ ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

7

8(5Х6)

КОМ

176.000

КГ.

642

КГ.

2.751

ЛИТ.

93

1. ЈАЈА

2.

СВИЊСКА
МАСТ

СИТАН СИР3.
КРАВЉИ 4%ММ

4.

I КВАЛИТЕТ
ВЕЛИЧИНА КОМ. У B КЛАСИ
- ДОМАЋА ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО
МЕКИ МАСНИ СИР,
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО 5/1

СИРЋЕ
ПАКОВАЊЕ: 1,0 ЛИТ
АЛКОХОЛНО 9%

5. СО КУХИЊСКА

- ФИНА СО РИНФУЗ 50/1

КГ.

1.467

6. ШЕЋЕР

- БЕЛИ - КРИСТАЛ РИНФУЗ 50/1

КГ.

14.667

7. УЉЕ ЈЕСТИВО

- РАФИНИСАНО - СУНЦОКРЕТОВО ПАКОВАЊЕ: 1,0 ЛИТ.

ЛИТ.

8.067

КГ.

3.300

8.

ПИРИНАЧ
ГЛАЗИРАНИ

- ДУГО ЗРНО I КЛАСА

49

ЈЕД. ЦЕНА ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ом
ПДВ-а
9

10

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
СА ПДВ-ом

ПРОИЗВОЂАЧ
(НАЗИВ И АДРЕСА)

11(5Х9)

12
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РИНФУЗ 50/1
9.

ПИРИНАЧ
ИНТЕГРАЛНИ

ПАПРИКА
ЗАЧИНСКА
10.
МЛЕВЕНАСЛАТКА

- ДУГО ЗРНО I КЛАСА
РИНФУЗ 50/1

КГ.

367

КГ.

184

I КЛАСА
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО 1/1

11.

КОРН ФЛЕКС
РИНФУЗ
( CORN FLAKES)

КГ.

918

12.

ПУДИНГ
- ЧОКОЛАДА -

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.
„АЛЕВА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КГ.

220

13.

ПУДИНГ
- ВАНИЛА -

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.
„АЛЕВА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КГ.

220

14. ГУСТИН

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ

КГ.

5

КАКАО ПРАХ
15. МИН. 20% ММ

ПАКОВАЊЕ. 1,0 КГ.

КГ.

93

16. ЦИМЕТ

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

10

17. ЛИМУНТУС

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

184

18.

ВАНИЛИН
ШЕЋЕР

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

147

19.

ШЕЋЕР У
ПРАХУ

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

129

20.

ПРАШАК ЗА
ПЕЦИВО

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

129

21.

СОДА
БИКАРБОНА

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

20

- БЛАГИ ПАКОВАЊЕ : 1,0 КГ.

КГ.

1.467

22. КЕЧАП
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ГУРМАН“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
23. КЕЧАП

- БЛАГИ ПАКОВАЊЕ: 500 ГР
„ГУРМАН“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КГ.

293

24. КЕЧАП

- БЛАГИ ПАКОВАЊЕ: 100 ГР.
„ГУРМАН“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КГ.

276

КГ.

147

КВАСАЦ
25. ПЕКАРСКИ
СВЕЖИ

ПАКОВАЊЕ: 500 ГР.

МЛЕЧНИ И
26. КАКАО КРЕМ
ПРОИЗВОД

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.
ЈУ-ХУ „БАМБИ“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“

КГ.

1.833

27. МАРМЕЛАДА

МЕШАНА
„ТАКОВО“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ПАКОВАЊЕ: 3,0 КГ.

КГ.

2.751

28. ЧАЈ ШИПАК

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

293

29. ЧАЈ ЦРНИ

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

147

30. ЧАЈ НАРОДНИ

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

293

31. ОРИГАНО

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

5

32. KIM

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ

КГ.

5

33. MAK

- ЗРНО ПЛАВИ, СИВКАСТОЦРНИ, СИВИ
ПАКОВАЊЕ:
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

220

34. ПЕРШУН ЛИСТ

- СУШЕНИ - СЕЦКАНИ –
ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

23

- СУШЕНА - СЕЦКАНА
ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

8

- СУШЕНИ
ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

КГ.

5

35.

МИРОЂИЈА
ЛИСТ

36. ЛОВОРОВ ЛИСТ
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37.

БЕЛИ ЛУК У
ПРАХУ

ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

38.

ДОДАТАК
ЈЕЛИМА

39.

КГ.

8

„КУЛИНАТ“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО 10,0 КГ

КГ.

1.467

МАРГАРИН ЗА
КОЛАЧЕ

CLASSIC
„ДИЈАМАНТ“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ПАКОВАЊЕ: 250 ГР.

КГ.

1.376

40.

МАРГАРИН ЗА
МАЗАЊЕ

МЛЕЧНИ
„ДИЈАМАНТ“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ПАКОВАЊЕ: 500 ГР.

КГ.

918

41.

МАРГАРИН ЗА
МАЗАЊЕ

МЛЕЧНИ
„ДИЈАМАНТ“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ПАКОВАЊЕ: 250 ГР.

КГ.

184

42.

ЧОКОЛАДА ЗА
КУВАЊЕ

РИНФУЗ

КГ.

93

43.

КЕКС
БЕВИТА

КГ.

7.333

КГ.

3.667

КГ.

1.833

КГ.

5.500

КГ.

5.500

КЕКС ОД
ИНТЕГРАЛНИХ
44.
ЖИТАРИЦА CLASSIC
КЕКС
ОД
ИНЕГРАЛНИХ
45.
ЖИТАРИЦА
ПРЕЛИВЕН
ЧОКОЛАДОМ

РИНФУЗ
„FACE 2 FACE“ – „БЕЛИНА“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
РИНФУЗ

- ПОЛУПРЕЛИВЕН РИНФУЗ

КЕКС
ОД
ИНТЕГРАЛНИХ
46.
ЖИТАРИЦА СА
ОВСЕНИМ
ПАХУЉИЦАМА

„БЕЛИНА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
РИНФУЗ

КЕКС
47. „ПЕТИТ“
КЛАСИК

РИНФУЗ
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КЕКС
„ПЕТИТ“ СА
48.
ПРЕЛИВОМ ОД
ЧОКОЛАДЕ

- ПОЛУПРЕЛИВЕН РИНФУЗ

КГ.

56

КГ.

3.667

КГ.

1.833

КГ.

56

КГ.

1.467

КГ.

14.667

КГ.

11.000

КГ.

367

КГ.

2.200

КГ.

2.751

49.

КЕКС
ЧАЈНО ПЕЦИВО

ЧАЈНИ КОЛУТИЋИ
РИНФУЗ

50.

КЕКС
НОБЛИЦЕ

РИНФУЗ

51.

МЕДЕЊАЦИ МЕДЕНО СРЦЕ

- СА ПРЕЛИВОМ ОД ЧОКОЛАДЕ РИНФУЗ

52.

ВИШЊА
СМРЗНУТА

- БЕЗ КОШТИЦА I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

I КЛАСА
ГРАШАК У ЗРНУ
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО 53. СМРЗНУТИ
ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1
БОРАНИЈА
ЖУТА
54.
СМРЗНУТА

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

БОРАНИЈА
55. ЗЕЛЕНА
СМРЗНУТА

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

КАРФИОЛ
56.
СМРЗНУТИ

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

СПАНАЋ
57.
СМРЗНУТИ

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1
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МЕШАНО
ПОВРЋЕ
58. ЗА ЂУВЕЧ
СМРЗНУТО

КУКУРУЗ
59. ШЕЋЕРАЦ
СМРЗНУТ

- БЕЗ ПАТЛИЏАНА I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

I КЛАСА
ШАРГАРЕПА(КО
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО 60. ЦКИЦЕ)
ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1
СМРЗНУТА

ЦРНИ ЛУК
61. (КОЦКИЦЕ)
СМРЗНУТ

ПАШТРЕЊАК
62. (КОЦКИЦЕ)
СМРЗНУТ

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

I КЛАСА
- ТРЕНУТНО СМРЗНУТО ПАКОВАЊЕ: Т.К. 10/1

КГ.

КГ.

1.467

6.418

КГ.

5.500

КГ.

1.833

КГ.

2.200

ПАСУЉ
63. БЕЛИ/СИТАН
БИСЕР

I КЛАСА
РИНФУЗ

КГ.

3.667

64.

СОЧИВОЗЕЛЕНО

I КЛАСА
РИНФУЗ

КГ.

733

66.

ТЕСТЕНИНА
-МАКАРОНЕ-

ТЕСТЕНИНА БЕЗ ЈАЈА
„СЕНТЕЛА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

7.333

66.

ТЕСТЕНИНА
-ТАРАНА-

ТЕСТЕНИНА БЕЗ ЈАЈА
„СЕНТЕЛА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

733
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ТЕСТЕНИНА
67. -СЛОВА И
БРОЈЕВИ-

ТЕСТЕНИНА БЕЗ ЈАЈА
„СЕНТЕЛА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

733

ТЕСТЕНИНА
-ФИДА-

ТЕСТЕНИНА БЕЗ ЈАЈА
„СЕНТЕЛА“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

551

КГ.

9.167

КГ.

184

68.

БРАШНО
69. ПШЕНИЧНО
Т-400 ОШТРО
БРАШНО
70. ПШЕНИЧНО
Т-400 МЕКО

РИНФУЗ, 25/1

ПАКОВАЊЕ: 1,0 КГ.

71.

КОРЕ ЗА ПИТУ
И ГИБАНИЦУ

ПАКОВАЊЕ: ½ КГ
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

1.100

72.

ПШЕНИЧНИ
ГРИЗ

РИНФУЗ, 25/1

КГ.

1.467

73.

КУКУРУЗНИ
ГРИЗ

РИНФУЗ

КГ.

733

КОМ

551

ПАСТЕРИЗОВАНО
ЛИМЕНКА: 5/1

КОМ

147

ПАСТЕРИЗОВАНО
ЛИМЕНКА: 5/1

КОМ

147

- МАРИНИРАНА БЕЗ КОШТИЦЕ

КГ.

4

78. МАСЛИНА ЦРНА

- МАРИНИРАНА СА КОШТИЦОМ

КГ.

4

79. ШАМПИЊОНИ

СВЕЖИ
ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО

КГ.

12

КГ.

12

КОНЦЕНТРАТ ЦРВЕНОГ ПАРАДАЈЗА
74. ПАРАДАЈЗ ПИРЕ ДВОСТРУКО КОНЦЕНТРОВАН
ЛИМЕНКА: 5/1 БРУТО
75.

КИСЕЛИ
КРАСТАВАЦ

КИСЕЛА
76. ПАПРИКА
ФИЛЕТИ
77.

МАСЛИНА
ЗЕЛЕНА

80. МАЈОНЕЗ
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КОЛАЧИ
81. - СИТНИ ДОМАЋИ

КГ.

8

82.

,,МУЛТИВИТА,,
- ЛИМУН -

ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО
ПАКОВАЊЕ: ½ КГ.

КОМ

331

83.

,,МУЛТИВИТА,,
- НАРАНЏА -

ОРИГИНАЛНО УПАКОВАНО
ПАКОВАЊЕ: ½ КГ.

КОМ

331

84. ВОДА

БАЛОН 5/1

КОМ

733

85. ВОДА

ПЕТ 1,5 ЛИТ/1

КОМ

111

ВОДА
86. - МИНЕРАЛНА - ГАЗИРАНА -

ПЕТ 1,5 ЛИТ/1

КОМ

111

ВОЋНИ НЕКТАР
87. БИСТРИ ПАКОВАЊЕ: Т.Б. ; 2/1
ЈАБУКА

КОМ

73

ВОЋНИ НЕКТАР
ПАКОВАЊЕ: Т.Б. ; 2/1
88. БИСТРИКОКТЕЛ

КОМ

73

КОМ

1.467

КГ.

12.833

КГ.

12.833

КГ.

1.100

КОМ

9

89.

ВОЋНИ НЕКТАР
ТЕТРА БРИК ПАК 0,2 ЛИТ.
БИСТРИ ЈАБУКА
I КЛАСА

90. БАНАНА

Набавка:
Окт.; нов.; дец.; јан.; феб.; март;
април; мај
I КЛАСА

91. НАРАНЏА

92. МАНДАРИНА
93. МЛЕКО У

Набавка:
Окт.; нов.; дец.; јан.; феб.; март;
април; мај
I КЛАСА

Набавка: децембар
„COFFETA „ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
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ПРАХУ

200ГР

94. КАФА

НЕС „CLASSIC“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
ЛИМЕНКА
200 ГР.

КОМ

23

95. КАФА

-НЕС ИНС. „CLASSIC“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
250 ГР.

КОМ

44

КОМ

364

96. КАФА

„GRAND KAFA“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
200ГР

97. КАФА

„GRAND GOLD“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋА“
200ГР

КОМ

56

98. ПЕЛИНКОВАЦ

„ГОРКИ ЛИСТ“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋА“
1,0 Л

КОМ

28

99. КАПУЋИНО

КЛАСИК 12,5 ГР

КОМ

293

„LA FESTA“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
12,5 ГР

КОМ

147

101. ВИНО ПИНОТ

БЛ. „ЗВОНКО Б.“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
0,75Л

КОМ

38

БОМБОНЕ
102. НЕГРО
КАРАМЕЛА

„ПИОНИР“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
100ГР

КОМ

12

БОМБОНЕ
103. НЕГРО
ПЕПЕРМИНТ

„ПИОНИР“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
100ГР

КОМ

12

БОМБОНЕ
104. НЕГРО
ЕУКАЛИПТУС

„ПИОНИР“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
100ГР

КОМ

12

100.

КАПУЋИНО
ВАНИЛА
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105. БОМБОНЕ

„NOIRE“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
100ГР

КОМ

12

106.

МЛЕЧНА
ЧОКОЛАДА

„ГАЛЕБ“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“
160ГР

КОМ

15

107.

МЛЕЧНА
ЧОКОЛАДА

„НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ“ ИЛИ
„ОДГОВАРАЈУЋЕ“
5/150ГР

КОМ

20

108.

МЛЕКО 2,8%
М.М.

ФЛАША 1/1.

ЛИТ

77.000

109.

МЛЕКО
2,8% ММ

ДУГОТРАЈНО МЛЕКО Т.В.
ПАКОВАНО СА СЛАМЧИЦОМ 0,2Л

КОМ

10.084

МЛЕКО
110. ЧОКОЛАДНО
1,0% М.М.

БЕЗ КОНЗЕРВАНСА;
Т.Б. ПАКОВАЊЕ СА СЛАМЧИЦОМ;
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: 0,2 ЛИТ.

КОМ

10.084

111.

ЈОГУРТ 2,8%
М.М.

Т.Б. ПАКОВАЊЕ;
ЈЕДИНИЧНО ПАКОЊЕ: 1,0 ЛИТ.

ЛИТ

51.333

112.

ЈОГУРТ 2,8%
М.М.

ЧАША;
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: 180 ГР.

КОМ

10.084

КГ

4.400

КГ.

733

КОМ

3.667

КОМ

16.500

ПАВЛАКА
113. КИСЕЛА 20%
М.М.
ПАВЛАКА
114. КИСЕЛА 20%
М.М.
ПАВЛАКА
115. КИСЕЛА 20%
М.М.

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: 1/1

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: 500 ГР

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: 180 ГР

СИРНИ НАМАЗ
116. МИН.: 35% С.М.,
70% М.М.

ЕКСТРАМАСНИ СИРНИ НАМАЗ СА
ЈОГУРТОМ;
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: 250 ГР.

СИТАН СИР 117. КРАВЉИ45% М.М.

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ:

2.751

500 ГР.
КОМ
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118. МАСЛАЦ
СИР
119.
-ПОЛУТВРДИ-

ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ:

125 ГР .

КГ.

45% ММ ТРАПИ СТ
ЈЕДИНИЧНО ПАКОВАЊЕ: cca 1,0 КГ

460
1.100

КГ.

120.

121.

ХЛЕБ
- ПОЛУБЕЛИ -

ТИП 850;
БЕЗ СОЈЕ И ЛЕЦИТИНА СОЈЕ;
1 КОМ – 500 гр.
СЕЧЕН;
УПАКОВАН ПОЈЕДИНАЧНО У ПВЦ
КЕСЕ

ПАКОВАЊЕ:
МЕД - ПЧЕЛИЊИ
РИНФУЗ
- ЦВЕТНИ
(УПАКОВАНО У КАНТЕ 25/1)

ПАНИРАНИ
ФИЛЕТ
122.
ОСЛИЋА

ФИЛЕТ ОСЛИЋА: - ХЕК (Merlucius spp)
I КЛАСА
ТЕМПУР МАСА
БЕЗ ХЛЕБНИХ
МРВИЦА
ВЕЛИЧИНА :
100 ГР. / ШТАПИЋ.
ДУБОКО СМРЗНУТО!
РИНФУЗ

ЛИМЕНКА:
САРДИНE
БИЉНОМ ,,Easy Open,, ПОКЛОПАЦ
123. У
УЉУ
ЈЕД. ПАКОВАЊЕ: 125 ГР.

КОМ

229.167

КГ.

1.498

КГ.

9.167

КОМ

25.667
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Напомена: Количине дате у табели представљају оквирне количине за време важења оквирног споразума. Понуђач је дужан да у цену урачуна све
пратеће трошкове које ће имати приликом реализације предметне набавке.
МП
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потпис Понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку намирница, бр. Д-1.1.16/2016, као понуђач:
______________________________________________________________________________________,
из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам
следеће трошкове:

ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД)

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом

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: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и
чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину
доказивања
испуњености
услова
("Сл.
гласник
РС"
бр.
86/2015)
______________________________________________________________________________________,
као понуђач, са адресом __________________________________________________, дајем:

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну
набавку добара- намирница бр. Д-1.1.16/2016“, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15)
и члана 2. став 1.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник
Понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________ (назив Понуђача), из __________________
упоступку за јавне набавке добара- намирницебр. Д-1.1.16/2016, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као
и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИСПОРУЧИОЦУ, КОЈИ ЋЕ
РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА У ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ БР: Д-1.1.16/2016
Назив Понуђача:____________________________________________________________
Адреса: ___________________________________________________________________
Партија за коју се понуда подноси: ____________________________________________

Р.Бр.

Име и презиме

Запослено лице

Основ ангажовања

1.

2.

3.

4.

5.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Образац копирати у довољном броју примераказа сваку партију (уколико има више од пет
ангажованих одговорних испоручиоца добара, на другом примерку почети са уписивањем редног
броја 6. за првог одговорног испоручиоца добара).
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XII MЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ – ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр.16/65,54/70, 57/89 и
„Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл.Гласник
РС“ бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета („Сл. Гласник РС“ бр.57/04),
Предузеће ______________________________________ из _________________, ПИБ: ____________
(навести фирму)
(место)
даје:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко-сопствене менице

Предшколској установи „Наша радост“ Суботица, да депоновану, регистровану бланко сопствену
меницу број _______________________, може предати Банци на наплату, по основу озбиљности
понуде број ________________од _________________ (попунити) године и то на терет свих рачуна
који су отворени код Банака:
______________________________________________________________________________________.
(навести банке и бројеве текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Предшколска установа „Наша радост“ Суботица, може попунити меницу
са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10% без ПДВ-а од вредности напред
наведене понуде.
Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).
Прилог: Бланко попуњена меница, потврда о регистрацији.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Претшколску установу „Наша
радост“ Суботица, а један за _____________________________________________________________.

У _______________, _______ године.
М.П.

______________________
(потпис и печат)
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XIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
За Партију 1 – свињско и јунеће месо
Закључен дана ____________ године у Суботици између:
1. Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Добављач) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-

-

Члан 1.
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке намирница, бр.
Д-1.1.16/2016 , обликовану у 5 (пет) Партија, са циљем закључивања оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ____________ од
_______________ године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
да је Испоручиоц доставио Понуду бр. ______________ од _________2016. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или
издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, за Партију 1 – свињско и јунеће месо, у складу
са условима из конкурсне документације за јавну набавку намирница бр. Д-1.1.16/2016, Понудом
Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са оквирним количинама, дата је у прилогу овог оквирног споразума
и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној
набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
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ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 3.
У случају да Испоручилац ангажује подизвођача, Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио
подизвођачу: „______________________________________________“из _____________________,
ул.____________________________________бр.______. „__________________________________“из
_____________________, ул.________________________________ бр.______, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 5.
Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 1 – свињско и јунће месо износи
___________________ динара, без урачунатог ПДВ-а. (попуњава наручилац).
Након закључења појединачног уговора Испоручилац гарантује да се цена добара која чине предмет
појединачног уговора неће мењати у року од _______________ (попуњава понуђач) дана, од дана
потписивања уговора.
У случају промена цена на тржишту, по истеку рока из става 1. овог члана, Наручилац може
дозволити промену цена. У том случају корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се
тако што ће се цена добара која је дата у понуди Испоручиоца кориговати процентом повећања
односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико
продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од стране
Испоручиоца и цене добара важеће на дан подношења понуде.
У случају да су се стекли услови за промену цене, Испоручиоц је обавезан да поднесе Наручиоцу у
писаној форми захтев за промену цена, који мора бити образложен и допуњен изводом са сајта
Републичког завода за статистику. Уз захтев Испоручиоц има обавезу да достави најмање 3 (три)
ценовника добара (потписана и оверена од стране овлашћеног лица произвођача) и то важећи на дан
подношења захтева за промену цена, а уколико Испоручиоц није произвођач робе дужан је да
достави и улазне фактуре са датумом 10 (дест) дана пре подношења захтева за промену цена.
У случају смањења цене добара Испоручилац је дужан да без одлагања о томе обавестити
Наручиоца, те ће се на основу захтева Испоручиоца вршити кориговање цене добара на исти начин
као у ставу 3. овог члана.
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата
промену цена односно да да сагласност на промену цене.
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана
доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, односно од дана закључења анекса
појединачног уговора.
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Свака наредна корекција цена може се тражити након истека рока из става 2. овог члана који се
рачуна од дана претходно извршене корекције.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА
НАРУЏБЕНИЦА
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се
мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице
о јавној набавци
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39.
ст. 1. ЗЈН.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца, образац техничке спецификације и образац структуре цена са упутством како
да се попуни чине саставни део сваког појединачног уговора.
Члан 7.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од _________________ (попуњава понуђач),
од дана пријема исправног рачуна, који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука
добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са
овим оквирним споразумом.
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: Антона
Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица.
Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца бр. ______________________,који
се води код __________________ (попуњава понуђач) на основу испостављених фактура.
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 9.
Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца, у погледу количине, врсте,
динамике и места сваке појединачне испоруке.
Испоручилац добра која су предмет ове партије испоручује сукцесивно, на основу писменог захтева
(поруџбенице) овлашћеног лица наручиоца.
Испорука добара која су предмет ове партије се врши радним данима до 11:00 часова.
Испоручилац је дужан да уговорена добра испоручи у року од 24 (двадесетчетири) часа од момента
пријема захтева за испоруку, односно до наведеног времена из претходног става (редовна испорука),
односно у року од _____________ часа (хитна испорука).
Испоручилац ће добра испоручивати на адресу Наручиоца: Банијска бб, Суботица, с тим да
Наручилац задржава право промене адресе испоруке.
АМБАЛАЖА
Члан 10.
Добра која су предмет набавке морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при
чему а транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења,
расипања, квара и других фактора који могу да утичу на немогућност њене редовне употребе.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
Обавезна је декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04 и „СГ РС“ 85/13-др
правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС „, бр.
85/2013 и 101/2013).
Декларација мора да садржи алерго-инфо и за производе из увоза изјаву да не садржи ГМО
„Генетички модификовани организам“
Понуђач је обавезан да доставња декларацију за свеки производ по врсти и структури паковања, као
и да декларацују доставити код сваке промене произвођача добара.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 11.
Добављач је дужан да по закључењу појединачног уговора, за сва добра која чине предмет набавке,
најкасније 3 дана пре планиране прве испоруке добара, достави наручиоцу оригинал или оверене
Извештаје о лабораторијској анализи, којима се доказује да је производ здравствено исправан и
безбедан за употребу, издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у
области безбедности хране. Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија
акредитована од стране Акредитационог тела Србије за издавање лабораторијских извештаја у
области безбедности хране. У случају да су добра увозног порекла, Понуђач је дужан да најкасније 3
дана пре планиране испоруке добара, достави Наручиоцу оригинал или оверена Уверења о извршеној
контроли здравствене исправности код увоза - издато од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине.
Члан 12.
За време важења појединачног уговора Наручилац је овлашћен да преко акредитоване лабораторије
изврши сензорско, физичко-хемијско и микробиолошко испитивање узорка испорученог добра.
У случају да у току реализације појединачног уговора о јавној набавци, најмање три резулатата
лабораторијског испитивања покажу да испитивани узорак/ци не испуњавају услове прописане
важећим правилницима који регулишу хигијену и квалитет добара која чини предмет појединачног
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уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет добара, Наручилац задржава право на
једнострани отказ уговора, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема изјаве о отказу.
Узимање узорка се односи на узорке добара испоручених у најмање три одвојене појединачне
(сукцесивне) испоруке у току реализације уговора о јавној набавци.
У случају из ст. 2 овог члана Испоручилац је у обавези да надокнади трошкове Наручиоцу које је
имао приликом испитивања узорака.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 13
Потписивањем оквирног споразума Испоручилац се обавезује да ће поштовати све прописе,
стандарде и захтеве Наручиоца из конкурсне документације.
У образцу техничких спецификације, које чине саставни део овог оквирног споразума биће дат
детаљан опис захтева које Испоручилац мора испунити.
Уколико Понуђач испоручи добра која не испуњавају прописе, стандарде и захтеве Наручиоца
сматраће се да је испорука непотпуна.
Прилоком сваког пријем добара, која су предмет ове Партије овлашћена лица Наручиоца уз
присуство представника Испоручиоца прегледају добра о чему се саставља записник о
кавлитативном и квантитативном пријему.
Уколико добра садрже видљиве недостатке таква добра Наручилац неће примити, а ако су у питању
скривене мене, наручилац је дужан одмах, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од
момента пријема о томе обавестити Испоручиоца, који је дужан испоручити дуга добра.
У случају поврата добара са скривеним недостатцима Наручилац је дужан да остави примерени рок
за преузимање истих, који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) часа. Уколико Испоручилац у
року који му је одредио Наручилац не преузме добра са недостатцима Наручилац има право да иста
пошаље Испоручиоцу, с тим да ће трошкове слања, у целости сносити Испоручилац.
Након истека рока који је Наручилац одредио, а који се односи на преузимање добара са недостатком
ризик пропасти добара прелази на Испоручиоца
Наручилац није дужан да плати добра која је примио, а за која је у року од 48 (четрдесетосам) часова
утврдио да има скривене недостатке, као ни добра чији је пријем због недостатака одмах одбио.
Уколико Испоручилац испоручи мању количину добара од поручене Наручилац ће испоручену
количину примити, а Испоручиоцу ће оставити накнадни рок за нову испоруку, који не може бити
дужи од 48 (четрдесетосам) часова. Уколико Испоручилац не изврши испоруку недостајуће
количине, у року од 48 (четрдесетосам) часова, Наручилац ће активирати финансијска средства
овезбеђења и добра набавити од трећег лица.
Уколико Испоручилац не поштује уговорене рокове испоруке, доставља мање количине од
поручених, доставља добра са недостатцима Наручилац ће га писмено опоменути и оставити му
накнадни рок који не може бити дужи од 48 (четрдесетосам) часова да изврши нову потпуну
испоруку.
Уколико Испоручилац ни у накнадном року не изврши испоруку, а средства обезбеђења нису
довољна да се из њих реализује наруџба, Наручилац може набавити добра од трећег лице, а
Испоручиоцу фактурисати разлику у цени.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 14.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара,
Наручилац ће сачинити рекламациони Записник о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по
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утврђивању недостатака, а Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири)
часа по пријему рекламације отклони недостатке односно добра са недостацима замени добрима
уговореног квалитета.
ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико Испоричилац из објективних
разлога (престанак привредног субјекта – произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или
статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак производње понуђеног
добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да
предвиди до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика
понуђеног, уговореног добра, за шта је Понуђач у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра. Понуђач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 16.
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР / НАРУЏБЕВИЦА
Члан 17.
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума Понуђач се
обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи
од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 18.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 20.
Саставни део овог Оквирног споразума су:
- Образац понуде;
- Образац структуре цена са упутством како да сепопуни;
- Техничке спецификације.
Члан 21.
Овај оквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРИЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата све
услове из оквирног споразума.
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XIIIа МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
За Партију 2 – пилеће месо, производи и прерађевине од меса
Закључен дана ____________ године у Суботици између:
1. Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Добављач) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-

-

Члан 1.
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке намирница, бр.
Д-1.1.16/2016 , обликовану у 5 (пет) Партија, са циљем закључивања оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ____________ од
_______________ године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
да је Испоручиоц доставио Понуду бр. ______________ од _________2016. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или
издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, за Партију 2 – пилеће месо, производи и
прерађевине од меса, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку намирница
бр. Д-1.1.16/2016, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама
Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са оквирним количинама, дата је у прилогу овог оквирног споразума
и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној
набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
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ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 3.
У случају да Испоручилац ангажује подизвођача, Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио
подизвођачу: „______________________________________________“из _____________________,
ул.____________________________________бр.______. „__________________________________“из
_____________________, ул.________________________________ бр.______, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 5.
Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 2 – пилеће месо, производи и прерађевине од
меса износи ___________________ динара, без урачунатог ПДВ-а. (попуњава наручилац).
Након закључења појединачног уговора Испоручилац гарантује да се цена добара која чине предмет
овог уговора неће мењати у року од _______________ (попуњава понуђач) дана, од дана потписивања
уговора.
У случају промена цена на тржишту, по истеку рока из става 1. овог члана, Наручилац може
дозволити промену цена. У том случају корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се
тако што ће се цена добара која је дата у понуди Испоручиоца кориговати процентом повећања
односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико
продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од стране
Испоручиоца и цене добара важеће на дан подношења понуде.
У случају да су се стекли услови за промену цене, Испоручиоц је обавезан да поднесе Наручиоцу у
писаној форми захтев за промену цена, који мора бити образложен и допуњен изводом са сајта
Републичког завода за статистику. Уз захтев Испоручиоц има обавезу да достави најмање 3 (три)
ценовника добара (потписана и оверена од стране овлашћеног лица произвођача) и то важећи на дан
подношења захтева за промену цена, а уколико Испоручиоц није произвођач робе дужан је да
достави и улазне фактуре са датумом 10 (дест) дана пре подношења захтева за промену цена.
У случају смањења цене добара Испоручилац је дужан да без одлагања о томе обавестити
Наручиоца, те ће се на основу захтева Испоручиоца вршити кориговање цене добара на исти начин
као у ставу 3. овог члана.
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата
промену цена односно да да сагласност на промену цене.
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана
доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, односно од дана закључења анекса
појединачног уговора.
Свака наредна корекција цена може се тражити након истека рока из става 2. овог члана који се
рачуна од дана претходно извршене корекције.
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА
НАРУЏБЕНИЦА
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се
мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице
о јавној набавци
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39.
ст. 1. ЗЈН.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца, образац техничке спецификације и образац структуре цена са упутством како
да се попуни чине саставни део сваког појединачног уговора.
Члан 7.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од _________________ (попуњава понуђач),
од дана пријема исправног рачуна, који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука
добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са
овим оквирним споразумом.
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: Антона
Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица.
Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца бр. ______________________,који
се води код __________________ (попуњава понуђач) на основу испостављених фактура.
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 9.
Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца, у погледу количине, врсте,
динамике и места сваке појединачне испоруке.
Испоручилац добра која су предмет ове партије испоручује сукцесивно, на основу писменог захтева
(поруџбенице) овлашћеног лица наручиоца.
75

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Испорука добара која су предмет ове партије се врши радним данима до 11:00 часова.
Испоручилац је дужан да уговорена добра испоручи у року од 24 (двадесетчетири) часа од момента
пријема захтева за испоруку, односно до наведеног времена из претходног става (редовна испорука),
односно у року од _____________ часа (хитна испорука).
Испоручилац ће добра испоручивати на адресу Наручиоца: Банијска бб, Суботица, с тим да
Наручилац задржава право промене адресе испоруке.
АМБАЛАЖА
Члан 10.
Добра која су предмет набавке морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при
чему а транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења,
расипања, квара и других фактора који могу да утичу на немогућност њене редовне употребе.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
Обавезна је декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04 и „СГ РС“ 85/13-др
правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС „, бр.
85/2013 и 101/2013).
Декларација мора да садржи алерго-инфо и за производе из увоза изјаву да не садржи ГМО
„Генетички модификовани организам“
Понуђач је обавезан да доставња декларацију за свеки производ по врсти и структури паковања, као
и да ће декларацују доставити код сваке промене произвођача добара.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 11
Добављач је дужан да по закључењу појединачног уговора, за сва добра која чине предмет набавке,
најкасније 3 дана пре планиране прве испоруке добара, достави наручиоцу оригинал или оверене
Извештаје о лабораторијској анализи, којима се доказује да је производ здравствено исправан и
безбедан за употребу, издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у
области безбедности хране. Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија
акредитована од стране Акредитационог тела Србије за издавање лабораторијских извештаја у
области безбедности хране. У случају да су добра увозног порекла, Добављач је дужан да најкасније
3 дана пре планиране испоруке добара, достави Наручиоцу оригинал или оверена Уверења о
извршеној контроли здравствене исправности код увоза - издато од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Члан 12.
За време важења појединачног уговора Наручилац је овлашћен да преко акредитоване лабораторије
изврши сензорско, физичко-хемијско и микробиолошко испитивање узорка испорученог добра.
У случају да у току реализације појединачног уговора о јавној набавци, најмање три резулатата
лабораторијског испитивања покажу да испитивани узорак/ци не испуњавају услове прописане
важећим правилницима који регулишу хигијену и квалитет добара која чини предмет појединачног
уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет добара, Наручилац задржава право на
једнострани отказ уговора, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема изјаве о отказу.
Узимање узорка се односи на узорке добара испоручених у најмање три одвојене појединачне
(сукцесивне) испоруке у току реализације уговора о јавној набавци.
У случају из ст. 2 овог члана Испоручилац је у обавези да надокнади трошкове Наручиоцу које је
имао приликом испитивања узорака.
76

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 13
Потписивањем оквирног споразума Испоручилац се обавезује да ће поштовати све прописе,
стандарде и захтеве Наручиоца из конкурсне документације.
У образцу техничких спецификације, које чине саставни део овог оквирног споразума биће дат
детаљан опис захтева које Испоручилац мора испунити.
Уколико Понуђач испоручи добра која не испуњавају прописе, стандарде и захтеве Наручиоца
сматраће се да је испорука непотпуна.
Прилоком сваког пријем добара, која су предмет ове Партије овлашћена лица Наручиоца уз
присуство представника Испоручиоца прегледају добра о чему се саставља записник о
кавлитативном и квантитативном пријему.
Уколико добра садрже видљиве недостатке таква добра Наручилац неће примити, а ако су у питању
скривене мене, наручилац је дужан одмах, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од
момента пријема о томе обавестити Испоручиоца, који је дужан испоручити дуга добра.
У случају поврата добара са скривеним недостатцима Наручилац је дужан да остави примерени рок
за преузимање истих, који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) часа. Уколико Испоручилац у
року који му је одредио Наручилац не преузме добра са недостатцима Наручилац има право да иста
пошаље Испоручиоцу, с тим да ће трошкове слања, у целости сносити Испоручилац.
Након истека рока који је Наручилац одредио, а који се односи на преузимање добара са недостатком
ризик пропасти добара прелази на Испоручиоца
Наручилац није дужан да плати добра која је примио, а за која је у року од 48 (четрдесетосам) часова
утврдио да има скривене недостатке, као ни добра чији је пријем због недостатака одмах одбио.
Уколико Испоручилац испоручи мању количину добара од поручене Наручилац ће испоручену
количину примити, а Испоручиоцу ће оставити накнадни рок за нову испоруку, који не може бити
дужи од 48 (четрдесетосам) часова. Уколико Испоручилац не изврши испоруку недостајуће
количине, у року од 48 (четрдесетосам) часова, Наручилац ће активирати финансијска средства
овезбеђења и добра набавити од трећег лица.
Уколико Испоручилац не поштује уговорене рокове испоруке, доставља мање количине од
поручених, доставља добра са недостатцима Наручилац ће га писмено опоменути и оставити му
накнадни рок који не може бити дужи од 48 (четрдесетосам) часова да изврши нову потпуну
испоруку.
Уколико Испоручилац ни у накнадном року не изврши испоруку, а средства обезбеђења нису
довољна да се из њих реализује наруџба, Наручилац може набавити добра од трећег лице, а
Испоручиоцу фактурисати разлику у цени.
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 14.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара,
Наручилац ће сачинити рекламациони Записник о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по
утврђивању недостатака, а Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири)
часа по пријему рекламације отклони недостатке односно добра са недостацима замени добрима
уговореног квалитета.
ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 15.
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Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико Испоричилац из објективних
разлога (престанак привредног субјекта – произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или
статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак производње понуђеног
добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да
предвиди до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика
понуђеног, уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра. Добављач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 16.
Ппонуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР / НАРУЏБЕВИЦА
Члан 17.
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума Понуђач се
обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи
од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
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ВИША СИЛА
Члан 18.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 20.
Саставни део овог Оквирног споразума су:
- Образац понуде;
- Образац структуре цена са упутством како да сепопуни;
- Техничке спецификације.
Члан 21.
Ова јоквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРИЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да све услове из
оквирног споразума.
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XIIIб МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
За Партију 3 – свеже воће и поврће
Закључен дана ____________ године у Суботици између:
1. Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Добављач) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-

-

Члан 1.
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке намирница, бр.
Д-1.1.16/2016 , обликовану у 5 (пет) Партија, са циљем закључивања оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ____________ од
_______________ године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
да је Испоручиоц доставио Понуду бр. ______________ од _________2016. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или
издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, за Партију 3 – свеже воће и поврће, производи
и прерађевине од меса, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку
намирница бр. Д-1.1.16/2016, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним
потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са оквирним количинама, дата је у прилогу овог оквирног споразума
и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној
набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
ПОДИЗВОЂАЧ
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Члан 3.
У случају да Испоручилац ангажује подизвођача, Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио
подизвођачу: „______________________________________________“из _____________________,
ул.____________________________________бр.______. „__________________________________“из
_____________________, ул.________________________________ бр.______, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 5.
Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 3 – свеже воће и поврће износи
___________________ динара, без урачунатог ПДВ-а. (попуњава наручилац).
Након закључења појединачног уговора Испоручилац гарантује да се цена добара која чине предмет
овог уговора неће мењати у року од _______________ (попуњава понуђач) дана, од дана потписивања
уговора.
Након истека рока из става 2. овог члана уговорне стране могу тражити промену цена уколико на
тржишту дође до њихове знатније промене, о чему је уговорна страна која захтева промену цена
дужна да достави валидан и релевантан доказ другој уговореној страни. Свака наредна корекција се
врши након истека рока из става 2. овог члана, који се рачуна од дана претходне корекције цена.
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним околностима које
утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све потенцијалне понуђаче.
Под наведеним објективним околностима сматраће се промена цена на тржишту свежег воћа и
поврћа у складу са подацима Билтена Система тржишних информација пољопривреде Србије који
издаје Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (у даљем тексту
СТИПС) на кванташким пијацама у Србији, конкретно за град Суботицу и дефинисаним процентом
% (колона : Проценат повећања тј. смањења у односу на цене СТИПС) у спецификацији понуде, као
саставним делом Уговора.
Корекцију цене могуће је извршити само једном у оквиру наведеног рока у ставу 2. овог члана.
У случају да СТИПС није објавио податке о цени предметних добара у Суботици, користи се први
доступан податак за географски најближи град Суботици.
У случају да СТИПС није објавио податке о цени предметних добара за први доступан најближи град
Суботици, користи се податак „Доминантна цена Србије-кванташка пијаца“ за град Суботица,
односно географски најближи град Суботици ако нису објављени подаци за град Суботица.
Цене свежег воћа и поврћа могу се мењати искључиво уз Захтев за промену цена уз који је
неопходно приложити податке из СТИПС базе података за седмицу у којој се промена цене врши и
копију спецификације понуде из конкурсне документације.
Цене се мењати искључиво уз писану сагласност уговорених страна. Писана сагласност за промену
цена доставља се у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева за промену цена.
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У случају обостране сагласности, биће сачињен анекс појединачног Уговора Свака наредна
корекција цена може се тражити након истека рока из става 2. овог члана који се рачуна од дана
претходно извршене корекције.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА
НАРУЏБЕНИЦА
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се
мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице
о јавној набавци
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39.
ст. 1. ЗЈН.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца, образац техничке спецификације и образац структуре цена са упутством како
да се попуни чине саставни део сваког појединачног уговора.
Члан 7.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од _________________ (попуњава понуђач),
од дана пријема исправног рачуна, који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука
добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са
овим оквирним споразумом.
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: Антона
Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица.
Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца бр. ______________________,који
се води код __________________ (попуњава понуђач) на основу испостављених фактура.
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 9.
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Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца, у погледу количине, врсте,
динамике и места сваке појединачне испоруке.
Испоручилац добра која су предмет ове партије испоручује сукцесивно, на основу писменог захтева
(поруџбенице) овлашћеног лица наручиоца.
Испорука добара која су предмет ове партије се врши радним данима до 11:00 часова.
Испоручилац је дужан да уговорена добра испоручи у року од 24 (двадесетчетири) часа од момента
пријема захтева за испоруку, односно до наведеног времена из претходног става (редовна испорука),
односно у року од _____________ часа (хитна испорука).
Испоручилац ће добра испоручивати на адресу Наручиоца: Банијска бб, Суботица, с тим да
Наручилац задржава право промене адресе испоруке.
АМБАЛАЖА
Члан 10.
Добра која су предмет набавке морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при
чему а транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења,
расипања, квара и других фактора који могу да утичу на немогућност њене редовне употребе.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
Обавезна је декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04 и „СГ РС“ 85/13-др
правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС „, бр.
85/2013 и 101/2013).
Декларација мора да садржи алерго-инфо и за производе из увоза изјаву да не садржи GMO
„Генетички модификовани организам“
За воће и поврће из увоза декларација мора да садржи PLU број (Product Lookup Number) који је
гаранција да произзвод није GMO (генетски модификован), односно да нема петоцифрени број који
почиње са осмицом.
Понуђач је обавезан да доставња декларацију за свеки производ по врсти и структури паковања, као
и да ће декларацују доставити код сваке промене произвођача добара.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 11
Добављач је дужан да по закључењу појединачног уговора, за сва добра која чине предмет набавке,
најкасније 3 дана пре планиране прве испоруке добара, достави наручиоцу оригинал или оверене
Извештаје о лабораторијској анализи, којима се доказује да је производ здравствено исправан и
безбедан за употребу, издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у
области безбедности хране. Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија
акредитована од стране Акредитационог тела Србије за издавање лабораторијских извештаја у
области безбедности хране. У случају да су добра увозног порекла, Добављач је дужан да најкасније
3 дана пре планиране испоруке добара, достави Наручиоцу оригинал или оверена Уверења о
извршеној контроли здравствене исправности код увоза - издато од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Члан 12.
За време важења појединачног уговора Наручилац је овлашћен да преко акредитоване лабораторије
изврши сензорско, физичко-хемијско и микробиолошко испитивање узорка испорученог добра.
У случају да у току реализације појединачног уговора о јавној набавци, најмање три резулатата
лабораторијског испитивања покажу да испитивани узорак/ци не испуњавају услове прописане
важећим правилницима који регулишу хигијену и квалитет добара која чини предмет појединачног
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уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет добара, Наручилац задржава право на
једнострани отказ уговора, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема изјаве о отказу.
Узимање узорка се односи на узорке добара испоручених у најмање три одвојене појединачне
(сукцесивне) испоруке у току реализације уговора о јавној набавци.
У случају из ст. 2 овог члана Испоручилац је у обавези да надокнади трошкове Наручиоцу које је
имао приликом испитивања узорака.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 13
Потписивањем оквирног споразума Испоручилац се обавезује да ће поштовати све прописе,
стандарде и захтеве Наручиоца из конкурсне документације.
У образцу техничких спецификације, које чине саставни део овог оквирног споразума биће дат
детаљан опис захтева које Испоручилац мора испунити.
Уколико Понуђач испоручи добра која не испуњавају прописе, стандарде и захтеве Наручиоца
сматраће се да је испорука непотпуна.
Прилоком сваког пријем добара, која су предмет ове Партије овлашћена лица Наручиоца уз
присуство представника Испоручиоца прегледају добра о чему се саставља записник о
кавлитативном и квантитативном пријему.
Уколико добра садрже видљиве недостатке таква добра Наручилац неће примити, а ако су у питању
скривене мене, наручилац је дужан одмах, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од
момента пријема о томе обавестити Испоручиоца, који је дужан испоручити дуга добра.
У случају поврата добара са скривеним недостатцима Наручилац је дужан да остави примерени рок
за преузимање истих, који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) часа. Уколико Испоручилац у
року који му је одредио Наручилац не преузме добра са недостатцима Наручилац има право да иста
пошаље Испоручиоцу, с тим да ће трошкове слања, у целости сносити Испоручилац.
Након истека рока који је Наручилац одредио, а који се односи на преузимање добара са недостатком
ризик пропасти добара прелази на Испоручиоца
Наручилац није дужан да плати добра која је примио, а за која је у року од 48 (четрдесетосам) часова
утврдио да има скривене недостатке, као ни добра чији је пријем због недостатака одмах одбио.
Уколико Испоручилац испоручи мању количину добара од поручене Наручилац ће испоручену
количину примити, а Испоручиоцу ће оставити накнадни рок за нову испоруку, који не може бити
дужи од 48 (четрдесетосам) часова. Уколико Испоручилац не изврши испоруку недостајуће
количине, у року од 48 (четрдесетосам) часова, Наручилац ће активирати финансијска средства
овезбеђења и добра набавити од трећег лица.
Уколико Испоручилац не поштује уговорене рокове испоруке, доставља мање количине од
поручених, доставља добра са недостатцима Наручилац ће га писмено опоменути и оставити му
накнадни рок који не може бити дужи од 48 (четрдесетосам) часова да изврши нову потпуну
испоруку.
Уколико Испоручилац ни у накнадном року не изврши испоруку, а средства обезбеђења нису
довољна да се из њих реализује наруџба, Наручилац може набавити добра од трећег лице, а
Испоручиоцу фактурисати разлику у цени.
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 14.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара,
Наручилац ће сачинити рекламациони Записник о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по
утврђивању недостатака, а Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири)
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часа по пријему рекламације отклони недостатке односно добра са недостацима замени добрима
уговореног квалитета.
ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико Испоричилац из објективних
разлога (престанак привредног субјекта – произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или
статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак производње понуђеног
добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да
предвиди до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика
понуђеног, уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра. Добављач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 16.
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР / НАРУЏБЕВИЦА
Члан 17.
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума Понуђач се
обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
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објављивања позива за подношење понуда. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи
од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 18.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 20.
Саставни део овог Оквирног споразума су:
- Образац понуде;
- Образац структуре цена са упутством како да сепопуни;
- Техничке спецификације.
Члан 21.
Ова јоквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРИЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата све
услове из оквирног споразума.
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XIIIв МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
За Партију 4 – органски производи
Закључен дана ____________ године у Суботици између:
1. Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Добављач) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-

-

Члан 1.
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке намирница, бр.
Д-1.1.16/2016 , обликовану у 5 (пет) Партија, са циљем закључивања оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ____________ од
_______________ године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
да је Испоручиоц доставио Понуду бр. ______________ од _________2016. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или
издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, за Партију 4 – органски производи, у складу са
условима из конкурсне документације за јавну набавку намирница бр. Д-1.1.16/2016, Понудом
Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са оквирним количинама, дата је у прилогу овог оквирног споразума
и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној
набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
ПОДИЗВОЂАЧ
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Члан 3.
У случају да Испоручилац ангажује подизвођача, Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио
подизвођачу: „______________________________________________“из _____________________,
ул.____________________________________бр.______. „__________________________________“из
_____________________, ул.________________________________ бр.______, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 5.
Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 4 – органски производи износи
___________________ динара, без урачунатог ПДВ-а. (попуњава наручилац).
Након закључења појединачног уговора Испоручилац гарантује да се цена добара која чине предмет
овог уговора неће мењати у року од _______________ (попуњава понуђач) дана, од дана потписивања
уговора.
Након истека рока из става 2. овог члана уговорне стране могу тражити промену цена уколико на
тржишту дође до њихове знатније промене, о чему је уговорна страна која захтева промену цена
дужна да достави валидан и релевантан доказ другој уговореној страни. Свака наредна корекција се
врши након истека рока из става 2. овог члана, који се рачуна од дана претходне корекције цена.
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним околностима које
утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све потенцијалне понуђаче.
Под наведеним објективним околностима сматраће се промена цена на тржишту свежег воћа и
поврћа у складу са подацима Билтена Система тржишних информација пољопривреде Србије који
издаје Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (у даљем тексту
СТИПС) на кванташким пијацама у Србији, конкретно за град Суботицу и дефинисаним процентом
% (колона : Проценат повећања тј. смањења у односу на цене СТИПС) у спецификацији понуде, као
саставним делом Уговора.
Корекцију цене могуће је извршити само једном у оквиру наведеног рока у ставу 2. овог члана.
У случају да СТИПС није објавио податке о цени предметних добара у Суботици, користи се први
доступан податак за географски најближи град Суботици.
У случају да СТИПС није објавио податке о цени предметних добара за први доступан најближи град
Суботици, користи се податак „Доминантна цена Србије-кванташка пијаца“ за град Суботица,
односно географски најближи град Суботици ако нису објављени подаци за град Суботица.
Цене свежег воћа и поврћа могу се мењати искључиво уз Захтев за промену цена уз који је
неопходно приложити податке из СТИПС базе података за седмицу у којој се промена цене врши и
копију спецификације понуде из конкурсне документације.
Цене се мењати искључиво уз писану сагласност уговорених страна. Писана сагласност за промену
цена доставља се у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева за промену цена.
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У случају обостране сагласности, биће сачињен анекс појединачног Уговора Свака наредна
корекција цена може се тражити након истека рока из става 2. овог члана који се рачуна од дана
претходно извршене корекције.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА
НАРУЏБЕНИЦА
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се
мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице
о јавној набавци
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39.
ст. 1. ЗЈН.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца, образац техничке спецификације и образац структуре цена са упутством како
да се попуни чине саставни део сваког појединачног уговора.
Члан 7.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од _________________ (попуњава понуђач),
од дана пријема исправног рачуна, који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука
добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са
овим оквирним споразумом.
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: Антона
Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица.
Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца бр. ______________________,који
се води код __________________ (попуњава понуђач) на основу испостављених фактура.
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
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Члан 9.
Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца, у погледу количине, врсте,
динамике и места сваке појединачне испоруке.
Испоручилац добра која су предмет ове партије испоручује сукцесивно, на основу писменог захтева
(поруџбенице) овлашћеног лица наручиоца.
Испорука добара која су предмет ове партије се врши радним данима до 12:00 часова.
Испоручилац је дужан да уговорена добра испоручи у року од 24 (двадесетчетири) часа од момента
пријема захтева за испоруку, односно до наведеног времена из претходног става (редовна испорука),
односно у року од _____________ часа (хитна испорука).
Испоручилац ће добра испоручивати на адресу Наручиоца: Банијска бб, Суботица, с тим да
Наручилац задржава право промене адресе испоруке.
АМБАЛАЖА
Члан 10.
Добра која су предмет набавке морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при
чему а транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења,
расипања, квара и других фактора који могу да утичу на немогућност њене редовне употребе.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
Обавезна је декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04 и „СГ РС“ 85/13-др
правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС „, бр.
85/2013 и 101/2013).
Декларација мора да садржи алерго-инфо и за производе из увоза изјаву да не садржи GMO
„Генетички модификовани организам“
За воће и поврће из увоза декларација мора да садржи PLU број (Product Lookup Number) који је
гаранција да произзвод није GMO (генетски модификован).
PLU број мора да почиње са девет, што представља ознаку за производ из органске производње.
Понуђач је обавезан да доставња декларацију за свеки производ по врсти и структури паковања, као
и да ће декларацују доставити код сваке промене произвођача добара.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 11.
Добављач је дужан да по закључењу појединачног уговора, за сва добра која чине предмет набавке,
најкасније 3 дана пре планиране прве испоруке добара, достави наручиоцу оригинал или оверене
Извештаје о лабораторијској анализи, којима се доказује да је производ здравствено исправан и
безбедан за употребу, издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у
области безбедности хране. Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија
акредитована од стране Акредитационог тела Србије за издавање лабораторијских извештаја у
области безбедности хране. У случају да су добра увозног порекла, Добављач је дужан да најкасније
3 дана пре планиране испоруке добара, достави Наручиоцу оригинал или оверена Уверења о
извршеној контроли здравствене исправности код увоза - издато од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Члан 12.
За време важења појединачног уговора Наручилац је овлашћен да преко акредитоване лабораторије
изврши сензорско, физичко-хемијско и микробиолошко испитивање узорка испорученог добра.
У случају да у току реализације појединачног уговора о јавној набавци, најмање три резулатата
лабораторијског испитивања покажу да испитивани узорак/ци не испуњавају услове прописане
важећим правилницима који регулишу хигијену и квалитет добара која чини предмет појединачног
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уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет добара, Наручилац задржава право на
једнострани отказ уговора, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема изјаве о отказу.
Узимање узорка се односи на узорке добара испоручених у најмање три одвојене појединачне
(сукцесивне) испоруке у току реализације уговора о јавној набавци.
У случају из ст. 2 овог члана Испоручилац је у обавези да надокнади трошкове Наручиоцу које је
имао приликом испитивања узорака.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 13
Потписивањем оквирног споразума Испоручилац се обавезује да ће поштовати све прописе,
стандарде и захтеве Наручиоца из конкурсне документације.
У образцу техничких спецификације, које чине саставни део овог оквирног споразума биће дат
детаљан опис захтева које Испоручилац мора испунити.
Уколико Понуђач испоручи добра која не испуњавају прописе, стандарде и захтеве Наручиоца
сматраће се да је испорука непотпуна.
Прилоком сваког пријем добара, која су предмет ове Партије овлашћена лица Наручиоца уз
присуство представника Испоручиоца прегледају добра о чему се саставља записник о
кавлитативном и квантитативном пријему.
Уколико добра садрже видљиве недостатке таква добра Наручилац неће примити, а ако су у питању
скривене мене, наручилац је дужан одмах, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од
момента пријема о томе обавестити Испоручиоца, који је дужан испоручити дуга добра.
У случају поврата добара са скривеним недостатцима Наручилац је дужан да остави примерени рок
за преузимање истих, који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) часа. Уколико Испоручилац у
року који му је одредио Наручилац не преузме добра са недостатцима Наручилац има право да иста
пошаље Испоручиоцу, с тим да ће трошкове слања, у целости сносити Испоручилац.
Након истека рока који је Наручилац одредио, а који се односи на преузимање добара са недостатком
ризик пропасти добара прелази на Испоручиоца
Наручилац није дужан да плати добра која је примио, а за која је у року од 48 (четрдесетосам) часова
утврдио да има скривене недостатке, као ни добра чији је пријем због недостатака одмах одбио.
Уколико Испоручилац испоручи мању количину добара од поручене Наручилац ће испоручену
количину примити, а Испоручиоцу ће оставити накнадни рок за нову испоруку, који не може бити
дужи од 48 (четрдесетосам) часова. Уколико Испоручилац не изврши испоруку недостајуће
количине, у року од 48 (четрдесетосам) часова, Наручилац ће активирати финансијска средства
овезбеђења и добра набавити од трећег лица.
Уколико Испоручилац не поштује уговорене рокове испоруке, доставља мање количине од
поручених, доставља добра са недостатцима Наручилац ће га писмено опоменути и оставити му
накнадни рок који не може бити дужи од 48 (четрдесетосам) часова да изврши нову потпуну
испоруку.
Уколико Испоручилац ни у накнадном року не изврши испоруку, а средства обезбеђења нису
довољна да се из њих реализује наруџба, Наручилац може набавити добра од трећег лице, а
Испоручиоцу фактурисати разлику у цени.
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 14.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара,
Наручилац ће сачинити рекламациони Записник о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по
утврђивању недостатака, а Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири)
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часа по пријему рекламације отклони недостатке односно добра са недостацима замени добрима
уговореног квалитета.
ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико Испоричилац из објективних
разлога (престанак привредног субјекта – произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или
статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак производње понуђеног
добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да
предвиди до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика
понуђеног, уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра. Добављач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 16.
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР / НАРУЏБЕВИЦА
Члан 17.
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума Понуђач се
обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
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објављивања позива за подношење понуда. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи
од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 18.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 20.
Саставни део овог Оквирног споразума су:
- Образац понуде;
- Образац структуре цена са упутством како да сепопуни;
- Техничке спецификације.
Члан 21.
Ова јоквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРИЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата све
услове из оквирног споразума.
93

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

XIIIг МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
За Партију 5 – остале намирнице широке потрошње
Закључен дана ____________ године у Суботици између:
1. Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
проф. деф. Јашо Шимић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Добављач) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-

-

Члан 1.
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке намирница, бр.
Д-1.1.16/2016 , обликовану у 5 (пет) Партија, са циљем закључивања оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ____________ од
_______________ године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
да је Испоручиоц доставио Понуду бр. ______________ од _________2016. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или
издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, за Партију 5 – остале намирнице широке
потрошње, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку намирница бр. Д1.1.16/2016, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама
Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са оквирним количинама, дата је у прилогу овог оквирног споразума
и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној
набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.
ПОДИЗВОЂАЧ
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Члан 3.
У случају да Испоручилац ангажује подизвођача, Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио
подизвођачу: „______________________________________________“из _____________________,
ул.____________________________________бр.______. „__________________________________“из
_____________________, ул.________________________________ бр.______, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 4.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ВРЕДНОСТ
Члан 5.
Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 5 – остале намирнице широке потрошње
износи ___________________ динара, без урачунатог ПДВ-а. (попуњава наручилац).
Након закључења појединачног уговора Испоручилац гарантује да се цена добара која чине предмет
појединачног уговора неће мењати у року од _______________ (попуњава понуђач) дана, од дана
потписивања уговора.
У случају промена цена на тржишту, по истеку рока из става 1. овог члана, Наручилац може
дозволити промену цена. У том случају корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се
тако што ће се цена добара која је дата у понуди Испоручиоца кориговати процентом повећања
односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико
продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од стране
Испоручиоца и цене добара важеће на дан подношења понуде.
У случају да су се стекли услови за промену цене, Испоручиоц је обавезан да поднесе Наручиоцу у
писаној форми захтев за промену цена, који мора бити образложен и допуњен изводом са сајта
Републичког завода за статистику. Уз захтев Испоручиоц има обавезу да достави најмање 3 (три)
ценовника добара (потписана и оверена од стране овлашћеног лица произвођача) и то важећи на дан
подношења захтева за промену цена, а уколико Испоручиоц није произвођач робе дужан је да
достави и улазне фактуре са датумом 10 (десет) дана пре подношења захтева за промену цена.
У случају смањења цене добара Испоручилац је дужан да без одлагања о томе обавестити
Наручиоца, те ће се на основу захтева Испоручиоца вршити кориговање цене добара на исти начин
као у ставу 3. овог члана.
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата
промену цена односно да да сагласност на промену цене.
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана
доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, односно од дана закључења анекса
појединачног уговора.
Свака наредна корекција цена може се тражити након истека рока из става 2. овог члана који се
рачуна од дана претходно извршене корекције.
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Цене се мењати искључиво уз писану сагласност уговорених страна. Писана сагласност за промену
цена доставља се у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева за промену цена.
У случају обостране сагласности, биће сачињен анекс појединачног Уговора Свака наредна
корекција цена може се тражити након истека рока из става 2. овог члана који се рачуна од дана
претходно извршене корекције.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА
НАРУЏБЕНИЦА
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се
мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице
о јавној набавци
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 39.
ст. 1. ЗЈН.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца, образац техничке спецификације и образац структуре цена са упутством како
да се попуни чине саставни део сваког појединачног уговора.
Члан 7.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од _________________ (попуњава понуђач),
од дана пријема исправног рачуна, који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука
добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са
овим оквирним споразумом.
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: Антона
Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица.
Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца бр. ______________________,који
се води код __________________ (попуњава понуђач) на основу испостављених фактура.
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
96

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Члан 9.
Испорука се врши сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца, у погледу количине, врсте,
динамике и места сваке појединачне испоруке.
Испоручилац добра која су предмет ове партије испоручује сукцесивно, на основу писменог захтева
(поруџбенице) овлашћеног лица наручиоца.
Испорука добара која су предмет ове партије се врши радним данима на следећи начин:
- хлеб до 04:00 часова;
- млеко и млечни производи 04:30 часова;
- остале намирнице до 09:00 часова
Испоручилац је дужан да уговорена добра испоручи у року од 24 (двадесетчетири) часа од момента
пријема захтева за испоруку, односно до наведеног времена из претходног става (редовна испорука),
односно у року од _____________ часа (хитна испорука).
Испоручилац ће добра испоручивати на адресу Наручиоца: Банијска бб, Суботица, с тим да
Наручилац задржава право промене адресе испоруке.
АМБАЛАЖА
Члан 10.
Добра која су предмет набавке морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при
чему а транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења,
расипања, квара и других фактора који могу да утичу на немогућност њене редовне употребе.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
Обавезна је декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04 и „СГ РС“ 85/13-др
правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл.гласник РС „, бр.
85/2013 и 101/2013).
Декларација мора да садржи алерго-инфо и за производе из увоза изјаву да не садржи ГМО
„Генетички модификовани организам“
Понуђач је обавезан да доставња декларацију за свеки производ по врсти и структури паковања, као
и да ће декларацују доставити код сваке промене произвођача добара.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 11.
Добављач је дужан да по закључењу појединачног уговора, за сва добра која чине предмет набавке,
најкасније 3 дана пре планиране прве испоруке добара, достави наручиоцу оригинал или оверене
Извештаје о лабораторијској анализи, којима се доказује да је производ здравствено исправан и
безбедан за употребу, издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у
области безбедности хране. Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија
акредитована од стране Акредитационог тела Србије за издавање лабораторијских извештаја у
области безбедности хране. У случају да су добра увозног порекла, Добављач је дужан да најкасније
3 дана пре планиране испоруке добара, достави Наручиоцу оригинал или оверена Уверења о
извршеној контроли здравствене исправности код увоза - издато од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Члан 12.
За време важења појединачног уговора Наручилац је овлашћен да преко акредитоване лабораторије
изврши сензорско, физичко-хемијско и микробиолошко испитивање узорка испорученог добра.
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У случају да у току реализације појединачног уговора о јавној набавци, најмање три резулатата
лабораторијског испитивања покажу да испитивани узорак/ци не испуњавају услове прописане
важећим правилницима који регулишу хигијену и квалитет добара која чини предмет појединачног
уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет добара, Наручилац задржава право на
једнострани отказ уговора, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема изјаве о отказу.
Узимање узорка се односи на узорке добара испоручених у најмање три одвојене појединачне
(сукцесивне) испоруке у току реализације уговора о јавној набавци.
У случају из ст. 2 овог члана Испоручилац је у обавези да надокнади трошкове Наручиоцу које је
имао приликом испитивања узорака.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 13
Потписивањем оквирног споразума Испоручилац се обавезује да ће поштовати све прописе,
стандарде и захтеве Наручиоца из конкурсне документације.
У образцу техничких спецификације, које чине саставни део овог оквирног споразума биће дат
детаљан опис захтева које Испоручилац мора испунити.
Уколико Понуђач испоручи добра која не испуњавају прописе, стандарде и захтеве Наручиоца
сматраће се да је испорука непотпуна.
Прилоком сваког пријем добара, која су предмет ове Партије овлашћена лица Наручиоца уз
присуство представника Испоручиоца прегледају добра о чему се саставља записник о
кавлитативном и квантитативном пријему.
Уколико добра садрже видљиве недостатке таква добра Наручилац неће примити, а ако су у питању
скривене мене, наручилац је дужан одмах, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од
момента пријема о томе обавестити Испоручиоца, који је дужан испоручити дуга добра.
У случају поврата добара са скривеним недостатцима Наручилац је дужан да остави примерени рок
за преузимање истих, који не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) часа. Уколико Испоручилац у
року који му је одредио Наручилац не преузме добра са недостатцима Наручилац има право да иста
пошаље Испоручиоцу, с тим да ће трошкове слања, у целости сносити Испоручилац.
Након истека рока који је Наручилац одредио, а који се односи на преузимање добара са недостатком
ризик пропасти добара прелази на Испоручиоца
Наручилац није дужан да плати добра која је примио, а за која је у року од 48 (четрдесетосам) часова
утврдио да има скривене недостатке, као ни добра чији је пријем због недостатака одмах одбио.
Уколико Испоручилац испоручи мању количину добара од поручене Наручилац ће испоручену
количину примити, а Испоручиоцу ће оставити накнадни рок за нову испоруку, који не може бити
дужи од 48 (четрдесетосам) часова. Уколико Испоручилац не изврши испоруку недостајуће
количине, у року од 48 (четрдесетосам) часова, Наручилац ће активирати финансијска средства
овезбеђења и добра набавити од трећег лица.
Уколико Испоручилац не поштује уговорене рокове испоруке, доставља мање количине од
поручених, доставља добра са недостатцима Наручилац ће га писмено опоменути и оставити му
накнадни рок који не може бити дужи од 48 (четрдесетосам) часова да изврши нову потпуну
испоруку.
Уколико Испоручилац ни у накнадном року не изврши испоруку, а средства обезбеђења нису
довољна да се из њих реализује наруџба, Наручилац може набавити добра од трећег лице, а
Испоручиоцу фактурисати разлику у цени.
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 14.
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За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара,
Наручилац ће сачинити рекламациони Записник о недостацима доставити Испоручиоцу одмах по
утврђивању недостатака, а Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 24 (двадесетчетири)
часа по пријему рекламације отклони недостатке односно добра са недостацима замени добрима
уговореног квалитета.
ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико Испоричилац из објективних
разлога (престанак привредног субјекта – произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или
статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак производње понуђеног
добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Понуђач није могао да
предвиди до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика
понуђеног, уговореног добра, за шта је Понуђач у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра. Понуђач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 16.
Понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР / НАРУЏБЕВИЦА
Члан 17.
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума Понуђач се
обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а.
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи
од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Ако Наручилац уновчи средство обезбеђења Понуђач је дужан доставити ново средство обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 18.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 20.
Саставни део овог Оквирног споразума су:
- Образац понуде;
- Образац структуре цена са упутством како да сепопуни;
- Техничке спецификације.
Члан 21.
Ова јоквирни споразум важи 24 (двадесетчетири) месеца од дана обостраног потписивања.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРИЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата све
услове из оквирног споразума.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ВОЗИЛА ПАРТИЈА 1- СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо у случају да будемо
изабрани као најповољнији понуђач за набавку добара из Партије 1- свињско и јунеће месо, у
поступку јавне набавке “Набавка намирница бр. Д-1.1.16/2016“, испоруку робе вршити
одговарајућим наменским возилом предвиђеним за транспорт робе са расхладном комором уз
примену свих заштитних мера којим се спречава губитак додатних својстава робе која је предмет
набавке (хладњача)
.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.
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XIVа ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 2- ПИЛЕЋЕ МЕСО, ПРОИЗВОДИ
И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо у случају да будемо
изабрани као најповољнији понуђач за набавку добара из Партије 1- пилеће месо, производи и
прерађевине од меса, у поступку јавне набавке “Набавка намирница бр. Д-1.1.16/2016“, испоруку
робе вршити одговарајућим наменским возилом предвиђеним за транспорт робе са расхладном
комором уз примену свих заштитних мера којим се спречава губитак додатних својстава робе која је
предмет набавке (хладњача)

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.
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XIVб ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ВОЗИЛАПАРТИЈА 3- СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо у случају да будемо
изабрани као најповољнији понуђач за набавку добара из Партије 3- свеже поврће и воће, у
поступку јавне набавке “Набавка намирница бр. Д-1.1.6/2016“, испоруку робе вршити адекватним
превозним средством.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.
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XIVв ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ВОЗИЛАПАРТИЈА 4- ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо у случају да будемо
изабрани као најповољнији понуђач за набавку добара из Партије 4- органски производи, у
поступку јавне набавке “Набавка намирница бр. Д-1.1.6/2016“, испоруку робе вршити адекватним
превозним средством.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.
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XIVг ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ВОЗИЛАПАРТИЈА 5- ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо у случају да будемо
изабрани као најповољнији понуђач за набавку добара из Партије 5- остале намирнице широке
потрошње, у поступку јавне набавке “Набавка намирница бр. Д-1.1.16/2016“, испоруку робе вршити
одговарајућим наменским возилом предвиђеним за транспорт робе, у складу са њеним
карактеристикама и захтевима траженим конкурсном документацијом с обзиром на врсту добара.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.
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XV ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА О
ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, уколико будем изавран као
најповиљнији понуђач у отвореном поступку јавне набавке број Д-1.1.15/2016 обликовану у пет
партија, за сва добра која чине предмет набавке, најкасније 3 (три) дана пре планиране прве испоруке
добара, доставити Наручиоцу оригинал или оверене Извештаје о лабораторијској анализи, којима
се доказује да су испоручени производи здравствено исправни и безбедни за употребу, издати од
стране акредитованих* лабораторија које обављају испитивања у области безбедности хране.
Такође, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу најкасније 3 дана пре
планиране прве испоруке добара, доставити Наручиоцу оригинал или оверена Уверење о извршеној
контроли здравствене исправности код увоза - издато од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине у случају да су добра која чине предмет набавке увозног порекла,
У случају да не поступим на наведени начин, односно не испуним наведене обавезе, упознат сам са
чињеницом да је Наручилац овлашћен да активира средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, као и са одредбама Закона о јавним набавкама којим се регулише институт
негативне референце.

Датум:
_______________________

М.П

Потпис овлашћеног лица
_______________________

*Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија акредитована од стране Акредитационог тела Србије за издавање
лабораторијских извештаја у области безбедности хране.
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујуи оверавају сви чланови групе понуђача.
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XVI ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Понуђач _____________________________________је у последње 3 (три) године (2013/14/15. год.)
које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за
јавне набавке, извршио испоруку добара _______________________________________у укупном
износу од минимум __________________________ динара без ПДВ-а.

Број и датум уговора
или фактуре

Назив купца коме
је извршена
испорука добара

Период испоруке

Bредност испоручених
добара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П. ________________________________

Напомена: Образац фотокопирати у случају веће референц листе тј. већег броја података.
Образац копирати у довољном броју примерака за сваку партију за коју се понуда подноси.
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ПОТВРДА КУПЦА
Назив купца: _____________________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________________
Матични број: _________________
ПИБ: _________________________
Особа за контакт: _________________________________________________________
Телефон: ______________________
Е-маил: ________________________

Купац издаје
ПОТВРДУ

Да је понуђач: _________________________________________________________________
(уписати назив и адресу понуђача)

у периоду од последње 3 (три) године (2013/14/15. год.) које претходе дану објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, односно у периоду од
___.___.____ године до ___.___.____. године, испоручио добра _______________________________,
партија________(уписати број партије за коју се подноси понуда) у износу од ______________
динара без ПДВ-а, број уговора и/или фактуре: __________________________________________,
датум уговора и/или фактуре: _______________________године.

Ова потврда се издаје на захтев понуђача, ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке број
Д-1.1.16/16- Намирнице и у друге сврхе се не може користити.

Датум:
_____________________
МП

Потпис овлашћеног лица купца
____________________________

Напомена: Образац попуњава, потписује и оверава купац коме је извршена испорука добара.
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, потврду је потребно копирати и доставити за
сваку партију посебно.
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XVII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати
исправан и све то оверити својим печатом и потписати.
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником у целину и запечаћени, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства финансијског обезбеђења
понуђач доставља у пвц фолију, запечећена и на тај начин их повезује саосталим документима
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој
понуди.
Понуду се доставља на адресу:
Предшколска установа„Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- НАМИРНИЦА-ПАРТИЈА ЗА КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ ПОНУДА БР. Д-1.1.16/2016 -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 23.05.2016. године до
10:00 часова.
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 Наручулац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.Понуда коју Наручилац није примио у
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац понуде;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац техничке спецификације;
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76. ЗЈН;
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- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке – уколико понуду подноси група понуђача
- Попуњен,потписан и оверен печатом модел оквирног споразума;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац изјаве о независнојпонуди;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац изјаве опоштовањуобавеза из чл. 75.
став 2. ЗЈН;
- Менице са пратећом документацијом;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац изјаве о поседовању одговарајућег возила;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац о достављању доказа о здравственој исправности
производа;
- Попуњен,потписан и оверен печатом образац референтне листе;
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова
припреме понуде, потписан и оверен печатом – образац није обавезан део понуде.
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под
моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу
са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој
понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који
се на њега односи.
-У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
3.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА
Како је предмет јавне набавке је обликован по партијама Понуђач може поднети понуду за
целокупну набавку или за одређену партију и у складу са тим је дужан да попуни обрасце из
конкурсне документације и доставити тражене доказе. Понуде које се подносе морају бити физички
одвојене.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношењепонуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Наша
радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – намирница бр.Д-1.1.16/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – намирница бр.Д-1.1.16/2016- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – амирница бр.Д-1.1.16/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - намирница ЈНМВ бр.Д-1.1.16/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да
повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико оквирни споразум буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би
раскидом оквирног споразума наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће
обавестити организавију надлежну за заштиту конкуренције.
8. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ћезаступати групу
понуђача пред Наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети пунуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума
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одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је:
- 45 (четрдесетпет) дана уколико уговор из оквирног споразума буде закључен између јавног
сектора и привредног субјекта, у ком је јавни сектор дужник у складу са чл. 4.ст.1. Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.
119/2012 и 68/2015);
Рачун за потрошњу испоставља Понуђач на адресу Наручиоца Предшколска установа „Наша
радост“, ул. Антона Ашкерца бр. 3, на основу документа о усаглашавању, којим Наручиоц и
Испоручиоц потврђују испоручене количине електричне енергије. Плаћање се врши уплатом на
рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:
Место испоруке адреса Наручиоца ул. Банијска бб, Суботица, с тим да Наручилац за време трајања
оквирног споразума задржава право промене адресе испоруке.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
Понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена се може мењати у току периода важења оквирног споразума под условима и на начин
прописан оквирним споразумом.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ
За озбиљност понуде – оквирни споразум
Понуђач је у обавези да достави бланко сопствену менице, као обезбеђење за добро извршење
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора
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бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке, коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити меницу уколико: Изабрани понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељен оквирни споразум
благовремено не потпише оквирни споразум.
За добро извршење посла-оквирни споразум
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци/наруџбеница закључен на основу овог
оквирног споразума
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума изабрани
понуђачсе обавезује д апреда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање,
а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од
10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму, са датумом након објављивања позива за подношење понуда. Рок
важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326-04/2016 од 12.02.2016. године процењена вредност
јавне набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања
понуда.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА
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Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понудеmailto:nabavka@scsu.org.rs, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН добара- намирнице бр. Д1.1.16/2016“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/646-411 или на е-маил:
sanja.sujica@nasaradost.edu.rs.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1.
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки “
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код
Понуђача, као и код његовог Подизвођача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његовупонуду одбитикао
неприхватљиву.
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси Понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заститу права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.
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Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним;
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наРачун буџета Републике Србије број: 84030678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 253; сврха: ЗЗП, назив
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр.
бр. или ознака јавне набавке).
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је оквирни
споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Обавештење о закљученом оквирном споразуму или обавештење о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења оквирног споразума, односно
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.
Такође наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније
понуде.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3
(три) дана од дана доношења.
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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