КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ
Краља Милана IV-ог бр. 90.
Крагујевац

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – намирнице и прехрамбени производи за 2020. годину
(предмет јавне набавке обликован у шест партија)
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2020

Датум објављивања: 19.02.2020. године
Рок предаје понуда: 20.03.2020. године до 11,00 часова
Укупан број страна: 64

фебруар 2020. године
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На основу чл. 32. 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 набавке број 1.1.3./2020, дел.број 600 од 03.02.2020. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.1.3./2020. дел. број 602 од 03.02.2020. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добаранамирнице и прехрамбени производи за 2020. годину
ЈН бр. 1.1.3./2020.
Конкурсна документација садржи:
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Овлашћење представника понуђача
Образац меничног овлашћења
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Модел Уговора
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13
15
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57
58
59
60

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Геронтолошки центар Каргујевац
Адреса: Краља Милана IV-ог, број 90., Крагујевац
Матични број: 07151594
ПИБ: 101576579
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко трезора НБС.
Интернет страница: www.gerontoloski-kg.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке. ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015)
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3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1.1.3./2020 су добра –
Намирнице и прехрамбени производи за 2020. годину
Предмет јавне набавке је обликован у шест партија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Резервисана набавка: не
Електронска лицитација: не
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ратковић Ранко, службеник за ј.н.
Е - маил адреса: gc.bemus@gmail.com
Тел/факс:034/504-307

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1.1.3./2020 су добра– намирнице и прехрамбени производи за 2020 год.
Назив и ознака из општег речника набавку:15000000 - храна, пиће, дуван и сродни производи
2. Партије
Предметна набавка је обликована у 6 партија и то:
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија

1-Месо, 15110000, месне прерађевине, 15100000 и пилеће месо, 15112130
2-Млеко и млечни производи, 15550000
3-Јаја, 03142500
4-Хлеб и пекарски производи – 15810000,15612500
5-Свеже поврће и воће, 15310000
6-Животне намирнице и роба широке потрошње,15000000

3. Предметна јавна набавка је на период једне године.
4. Наручилац за сваку партију закључује уговор.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе „Геронтолошког центра Крагујевац“Крагујевац,
обликована по партијама и ближе је дефинисана овом конкурсном документацијом у делу „ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА“ ЗА сваку партију посебно.
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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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 први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Краља Милана IV-ог бр.
90, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -добaра – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ
ПРОИЗВОДИ - ПАРТИЈА бр._____-назив Партије:________________, ЈН бр. 1.1.3./2020. НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.03.2020. године до
11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
бележити 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.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 11.30 часова у просторијама
наручиоца и то по редоследу приспећа понуда по партијама засебно.

3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде 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: .........[навести назив и адресу
наручиоца], са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку -добaра – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПАРТИЈА бр._____-назив Партије:________________, ЈН бр. 1.1.3./2020. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку -добaра – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПАРТИЈА бр._____-назив Партије:________________, ЈН бр. 1.1.3./ 2020. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку -доaра – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПАРТИЈА бр._____-назив Партије:________________, ЈН бр. 1.1.3./2020.” или „Измена и допуна
понуде за јавну набавку -добaра – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - ПАРТИЈА
бр._____-назив Партије:________________, ЈН бр. 1.1.3./ 2020. - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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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 који је саставни део конкурсне документације, понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 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%. Понуђач у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације,
наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих 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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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) и 2) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна
да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу „Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду 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 уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОДКОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Продавца).
За Наручиоца је прихватљива само понуда са безавансним плаћањем, у року од максимум 45 дана од
дана пријема фактуре за извршену испоруку, потписане од стране овлашћеног лица код Наручиоца.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
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.
У цену су урачунати и трошкови превоза и испоруке у магацински простор Геронтолошког центра
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Цене су фиксне у уговореном периоду који се рачуна од дана закључења уговора. Након истека
уговореног рока за фиксне цене, уговорене цене се могу мењати током важења уговора само услед
промена цене на тржишту под следећим условима:
У случају повећања или смањења цене у висини преко 10 % у односу на цену Понуђача на основу
последњег званичног ценовника са структуром цене, важећег на дан истека уговореног рока.
Продавац је дужан да уз захтев који упућује Купцу за корекцију цена достави, као доказ да је дошло
до повећања цене у предметном периоду, сопствени ценовник са структуром цене важећи на дан
истека уговореног рока за фиксне цене и нов ценовник важећи на дан подношења захтева за промену
цене. Купац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од седам
дана. У случају да Купац, након разматрања утврди да је захтев Продавца за корекцијом цена
оправдан, обавестиће о томе Продавца у смислу давања писмене сагласности и истовремено
доставити предлог Анекса уговора о повећању или смањењу цена.
Купац може писмено обавестити Продавца у случају смањења цена намирница које су предмет
купопродаје за преко 10 % у односу на њихову цену уз задњег ценовника, у овом случају Продавац је
дужан да умањи цене намирница које су предмет испоруке, почев од дана пријема званичног
Обавештења Купца са потребним доказима. О смањењу цена Купац и Продавац на основу
достављеног Обавештења Купца и свих релевантних доказа, закључују Анекс уговора о смањењу
цена.
У случају да Продавац одбије да изврши корекцију цена-умањење, односно да закључи Анекс
уговора, на основу достављеног Обавештења Купца са свим потребним доказима, Купац може
раскинути уговор са Продавцем уз реализацију средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати
промена цена.
Наручилац за ову јавну набавку не прихвата аванс као начин плаћања.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА-СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средства обезбеђења за озбиљност понуде
Наручилац захтева од понуђача да уз понуду као средство обезбеђења за озбиљност понуде приложи
за сваку партију посебно:
једна бланко соло меница (печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или
копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписау висини од 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком доспећа до истека рока важења
понуде и безусловне наплативости ( наплативост на први позив).
Напомена: Меница мора бити потписана и печатом оверена и иста не сме бити перфорирана.
Пожељно је ставити меницу упластичну “У“ фолију и повезати са осталом траженом документацијом.
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Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења приложено уз понуду, ако понуђач супротно
забрани повуче или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише
уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија.
Понуђачима који не буду били изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах по потписивању
уговора са изабраним понуђачем.
Средство обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза:
Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе:
Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за
регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за извршење
уговорне обавезе.
Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је додељен уговор,
значи НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз
меницу доставља захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, са
роком доспећа 30 дана дуже од реализације уговора.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може сарджати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога
који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло
меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да
садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца),
предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана
окончања реализације уговора.
Начин подношења: приликом закључења уговора.
Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв.
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач не извршава
уговорне обавезе.
Прикиком попуњавања менице ни један део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе
на бели руб који уоквирује меницу.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или електронске
поште на е-маил gc.bemus@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији ,најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева 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 прехрамбених производа-Партија бр._______
назив Партије_________ ЈН бр. 1.1.3./ 2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
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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. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНОЊЕГОВОГ 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 његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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 СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно ( писарница наручиоца) , путем поште
препорученом пошиљком са повратницом или електронском поштом на е-маил: gc.bemus@gmail.com
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева.
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 седам
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од старне истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена
вредност већа од 120.000.000 динара;
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара;
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је
налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, потписана и оверана
печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. осим
оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, приложен је у овој
конкурсној документацији).
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3.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. Закона, 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,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
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
(чл. 75. ст. 2 Закона)
1.2. 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 5) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
.
2. 1 Додатни услови:
1. Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње,
прераде и промета хране, у сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима добре
произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са
одредбама Закона о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ бр. 41/09)
2. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, тј. да није био у блокади, односно
да је ликвидан у последњих 6 (шест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за
подношење понуда
3. Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу траженог састава, нето
количине, рока употребе, услова чувања, класе или категорије и слично.
4. Да располаже довољним финансијским капацитетом
Рефереренц листа за претходне три (3) године (2017,2018,2019) са најмање три (3) закључена и
реализована иста или слична уговора о снабдевању намирницама директних или индиректних
корисника буџета (Државане установе) са печатом и потписом одговорног лица те установе, којим
потврђује веродостојност изјаве понуђача, у збирном износу од минимум:
За Партију 1: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За Партију 2: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За Партију 3: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За Партију 4: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За Партију 5: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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За Партију 6: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом којим гарантује Наручиоцу
благовремену и квалитетну испоруку предметних добара .
1.Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако са истим може може да обезбеди
квалитетну и благовремену испоруку и ако поседује у свом власништу, лизингу или закупу:
најмање 1 возило које испуњава прописане услове за превоз предметних добара.
2.Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако:
има најмање 2 запослена, који ће бити одговорни за извршрње уговора на пословима производње
односно испоруке предметних добара.
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:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
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 понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде 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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Доказ:
Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде да је уписан у Централни регистар објеката у складу са чланом 15. Закона о
безбедности хране (Сл.гл. РС, 41/09).
Доказ:
За добра животињског порекла - понуђач је у обавези да приложи важеће Решење Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину - да објекат испуњава
прописане ветеринарско-санитарне и да је објекту додељен одређен ветеринарски контролни број.
Уколико понуђач није истовремено и произвођач, дужан је да достави одговарајући доказ/решење за
произвођача. Уколико понуђач није произвођач, обавезан је да достави важећи уговор или или други
одговарајући доказ о сарадњи са произвођачем
Доказ за: пољопривредно газдинство
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Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства издато од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Регистрација пољопривредних газдинства и
- да понуђач има активно регистровано пољопривредно газдинство.
Доказ: потврдa о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава из Управе за трезор.
Напомена: Потврда мора бити важећа.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у
прилогу). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач.
5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1- Доказ су: Сертификат НАССР
-

Сертификат НАССР треба да поседује понуђач, а у складу са одредбама Закона о безбедности хране
(„Сл. Гласник РС“, бр. 41/09). Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику, са
роком важења на дан отварања понуда.
Сертификат је обавезан за све партије.
2- Доказ су:
Ако је понуђач правно лице или предузетник доказ је:
Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење
за пријем, контролу и унос основа и налога , а која ће обухватити захтевани период.
*Доказ о располагању понуђача неопходним финансијским капацитетом доставља сваки понуђач, без
обзира на начин на који наступа.
3- Доказ су:
 Декларације свих производа из партије за коју понуђач конкурише.
Декларација производа треба да садржи следеће податке: назив под којим се намирница продаје и
трговачко име уколико га намирница има, списак састојака по падајућој листи, нето количину, рок
употребе, услове чувања, назив произвођача, садржај алергена (уколико их има) и класу или
категорију (уколико је намирница класирана или категорисана). Ако је производ из увоза декларација
треба да садржи и: земљу порекла, земљу из које је храна увезена и назив увозника, а све у складу са
одредбама Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница (“Службени лист СЦГ”,
бр. 4/2004, 12/2004 и 48/2004) и Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
(“Службени гласник РС”, бр. 85/2013) и уверење о извршеној контроли здравствене исправности робе
увозног порекла.
Напомена:
-даостављање доказа (Декларације свих производа) уз понуду важи за партије 1,2,3 и 4 (код ове
партие код артикла хлеб, дневни, на декларацији).
-Доказ за поседовање декларација понуђених намирница – за наведене партије су достављене копије
декларација.
4- Доказ су: Рефереренц листа за претходне три (3) године (2017,2018,2019) са најмање три (3)
закључена и реализована иста или слична уговора ( најмање по једна Рефереренц листа за сваку
годину).
5- Доказ су:
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1. Доказ су:
Изјава (под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу) о техничкој опремљености
(са подацима возила са расхладним уређајем у товарном делу, у власништву или под закупом,
потписана и оверена печатом), фотокопија читача и важеће саобраћајне дозволе, - ако је под закупом
или на лизинг, копија уговора о закупу или лизингу, за најмање једно тражено возило.
За партију 5. није обавезно да поседовано возило има расхладни уређај.
2. Доказ су:
Фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање ( пензијско и инвалидско
осигурање и здравствено осигурање ) – одговарајући М обрасци, за најмање 2 запослена из којих се
види да су запослени пријављени на пензијско осигурање ( за сваког запосленог појединачно ).
Ако је понуђач пољопривредно газдинство доказ је:
- Изјава о члановима породичног домаћинства и евентуално ангажованим другим лицима.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност
обавезних услова. (потрбно је да у овиру понуде нагласи да је регистровано).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
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.
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.
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 доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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4. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМ
1- Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
- економски најповољнија понуда
2- Елементи критеријума и начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда и то бодовањем за следеће елементе
критеријума:
- понуђена цена

75 пондера

(начин бодовања:
понуђач који је понудио најнижу цену добија 75 пондера; остали
понуђачи: најнижа понуђена цена дели се са ценом из понуде која се
оцењује, а добијени резултат се множи са 75).
-период у коме се неће мењати цене

од 0 до 25 пондера

-минимум 90 дана од дана закључења Уговора.
(начин бодовања:
- 90 дана од дана од дана закључења Уговора
- 120 дана од дана од дана закључења Уговора
- 180 дана од дана од дана закључења Уговора
- 240 дана од дана од дана закључења Уговора
- 300 дана од дана од дана закључења Уговора
- без промене цена до краја реализације Уговора

0 пондера
5 пондера
10 пондера
15 пондера
20 пондера
25 пондера).

Напомена: у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, биће изабрана
понуда која има нижу цену.
Под периодом у коме се цене неће мењати подразумева се временски период (у току реализације
уговора) у коме понуђач нуди фиксне јединичне цене добара која су предмет јавне набавке, с тим да
исти не може бити краћи од 90 дана од дана од дана закључења Уговора.
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5. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
____________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________ ул. ____________________________________________
________ бр. л. к. _________________ ПУ ________________ овлашћује се да у име
____________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку
добара бр. 1.1.3./2020. Прехрамбени производи за потребе Геронтолошког центра Крагујевац, за
партију:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(заокружити број партије)
МЕСО, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ и ПИЛЕЋЕ МЕСО
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
ЈАЈА
ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда. Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за
предметну јавну набавку и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____._______. године

ПОНУЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)
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6. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу јединствених
инструмената платног промета
_______________________________

из

(назив правног лица)
__________________,

_________________ ,

______________________

(место)

(адреса)

________________ , _________________________

(матични број)

(ПИБ)

код

__________________

(текући рачун)

доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Геронтолошки центар Крагујевац, ул. Краља Милана IV-ог, бр. 90., Крагујевац,
број текућег рачуна 840-58667-85 који се води код Управе за трезор.
За јавну набавку добара бр.1.1.3./2020. Намирнице и прехрамбени производи- Партија
бр.____ - ______________________________ за потребе Геронтолошког центра Крагујевац,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________ .
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде, за
партију _________ можете попунити на износ од 10 % вредности, без ПДВ, дате у нашој понуди бр.
_________ од ___.___.______. године тј. на износ од ________________________ динара и словима
(_______________________________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника –
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. Меница је важећа и у случају да у
року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Менично
овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. Меницу за озбиљност понуде наручилац
ће наплатити у следећим случајевима: - уколико понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче или жели да измени своју понуду; - уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија
не потпише уговор о јавној набавци; - уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до
тренутка закључења уговора не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
.......................................................
НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко соло менице за
озбиљност понуде доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона
депонованих потписа за сваку партију.
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7. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА
1.Врста добра: намирнице и прехрамбени производи
Партија 1- МЕСО, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ и ПИЛЕЋЕ МЕСО
Редни
број
1

Нзив производа

Јединица
мере (јм)

Предвиђена
количина

опис

Јунећи бут б.к.( Млевено месо).

килограм

1 100

2

Јунећи бут б.к.( Комадно месо).

килограм

100

3

Свињски бут б.к.

килограм

3 600

4

Пилећи паризер

килограм

1 100

5

Виршла пилећа

килограм

Бут без костију, мах 5% масти,
очишћено од масног везивног ткива,
већих крвних судова, лимфних
чворова, ружичасто-црвене боје
Прва класа – у складу са чланом 10.
тачка 1. Правилника о квалитету и
другим захтевима за производе од
меса (Сл.гл.РС бр 33/04)
Бут без костију, мах 5% масти,
очишћено од масног везивног ткива,
већих крвних судова, лимфних
чворова, ружичасто-црвене боје
Прва класа – у складу са чланом 10.
тачка 1. Правилника о квалитету и
другим захтевима за производе од
меса (Сл.гл.РС бр 33/04)
Бут без костију, мах 5% масти,
очишћено од масног везивног ткива,
већих крвних судова, лимфних
чворова, ружичасто-црвене боје
Прва класа – у складу са чланом 10.
тачка 1. Правилника о квалитету и
другим захтевима за производе од
меса (Сл.гл.РС бр 33/04)
Фино уситњена барена кобасица од
пилећег меса: механички сепарисано
пилеће месо 75%, садржај укупних
протеина
најмање
10%
Садржај
колагена у укупним
протеинима највише 10%.
Прва класа, у складу са чл.73.
Правилника о квалитету и другим
захтевима за производе од меса (Сл.
гласник РС бр.33/04)
Паковање 1/1. Прва класа,
механички сепарисано пилеће месо
минимум 55%, садржај укупних
протеина најмање 10%, комадна
тежина виршле 50-60 гр, вакум
паковање, без омота, у складу са
чланом 71. Правилника о квалитету
и другим захтевима за производе од

1 900
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6

Кобасица

килограм

7

Крањска кобасица

килограм

250

8

Роштиљска
димљена кобасица

килограм

250

9

Сланина

килограм

500

10

Сува свињска
ребра

килограм

200

11

Маст, свињска

килорам

250

12

Чајна кобасица

килорам

500

13

Суви врат

килорам

400

14

Печеница

килорам

200

15

Шунка у цреву

килорам

400

450

меса (Сл.гл.РС бр 33/04
Класе српска у природном омотачу,
грубо уситњена барена кобасица.
Састав-масно ткиво, говеђе месо,
свињско месо, везивно ткиво и вода.
Вакум паковање од 1 кг. – (комадна
тежина кобасице 80-100 гр. ) Моравска или одговарајуће.
Грубо уситњена барена кобасица.
Састав- свињско и говеђе месо,
свинјско масно ткиво, везивно ткиво
и вода, кухинјска со, зачини,
есктракти зачина, стабилизатор,
појачивач укуса, конзерванс.
Садржај протеина најмање 12%.
Вакум паковање паковање од 1 кг. –
(комадна тежина кобасице 80-100 гр.
)
Састав- свињско и говеђе месо,
масно ткиво, везивно ткиво и вода,
беланчевинасти производи од соје,
кухинјска со, природни зачини,
садржај протеинске масе најмање
12%. Вакум паковање паковање од 1
кг. – (комадна тежина кобасице 80100 гр. )
Прва класа, димљена свињска
(Хамбуршка или одговарајуће)
сланина, правилно обликовани
грудно трбушни део свиње са
припадајућом кожом и поткожним
масним ткивом
Прва категорија – у складу са чланом
10. тачка 1. Правилника о квалитету
и другим захтевима за производе од
меса (Сл.гл.РС бр 33/04)
Прва класа, домаћа
Ферментисана сува кобасица.
Састојци: говеђе и свињско месо I и
II кат. Чврсто масно ткиво, кухињска
со, киселина (Е575) шећер, зачин,
антиоксиданс(Е301),
конзерванс(Е250). Садржај протеина
меса најмање 20%,
Свињски, димљени без коске
Свињски слабина и леђа, лакс каре.
Димљена.
Пастеризована конзерва од меса у
комадима у омотачу. Састојци:
18

16

Цело пиле, грил

Килограм

1300

17

Пилећи батаци и
карабатаци

Килограм

2 800

18

Пилеће филе

Килограм

600

свињско месо I категорије 51%, вода,
везивно ткиво, беланчевинасти
производи од соје, кромпиров и
кукурузни скроб, кухињска со,
декстроза, зачини и екстракт зачина,
стабилизатор, згушњивач, појачивач
ароме, антиоксиданс и конзерванс.
Садржај укупних протеина најмање
12%.
„А“класа – цело пиле, свеже
(тежине од 1500-2000 гр. по комаду)
Калибрирани, свежи (тежине од 200
гр. до 250 гр. по комаду тј. 4-5
комада у кг.)
Пилеће бело месо без костију и
кожице-свеже

Партија 2- МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Редни број

артикал

Јединица
мере

Количина

опис

1

Млеко слатко

литар

15 000

2

Јогурт

чаша

60 000

3

Кисело млеко

чаша

22 000

4

Сир Фета,
животињског
порекла
Сир Фета,
животињског
порекла
Павлака кисела,

килограм

2 500

Пастеризовано, 2,8-3,2% млечне
масти, кеса, елопак или ПЕТ
амбалажа 1/1
Са 2,8 до 3,2% млечне масти,
паковање чаша 180г
Са 2,8 до 3,2% млечне масти,
паковање чаша 180г
Са минимум 45% мл. масти
паковање 5/1

килограм

500

Са минимум 45% мл. масти
паковање 1/1

чаша

600

Сир крављи,
ситан
Сир крављи,
ситан

килограм

1700

килограм

500

кутија

10

Топљени сир 2545 % мм (зденка
или одговарајући)
Качкаваљ

Минимум 20% мм, паковање чаша ,
паковање чаша 180г
20% млечне масти, ринфуз,
паковање 5/1
20% млечне масти, ринфуз,
паковање 1/1
Кутија – 140 гр, 8/1 паковање,
8 комада у кутији.

11

Крем сир

Ком.

12

Млеко
дуготрајно

литар

5

6
7
8
9

килограм

1500

300

8 000
100

19

45% мм , четвртаст, вакум,
паковање од ½ кг.
Паковање од 100 гр. минимум
45 % мм
Тетрапак, 1/1
срерилизовано, хомогенизовано са
мин. 2,8 % мм

Партија 3-ЈАЈА
Редни број
1

артикал
Јаја А класе

Јединица мере

Количина

опис

Ком

105 000

А класе, квалитет тежишне
групе М

Партија 4-ХЛЕБ и ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
Редни број
1

артикал
Хлеб

Јединица мере

Количина

опис

Ком

58 000

тип 850., векна од 500 гр

2

Ражано мешани
хлеб

Ком

7 000

векна од 400 гр, сечен,
пакован у ПВЦ кесама.

3

Коре за
гибаницу

Килограм

1 300

4

Лепиња

Ком

Паковање 500 гр, по
димензијама наручиоца
(20-25 кора).
120 г

5

Пшенично
брашно

Kилограм

300

Бело, тип 500, Паковање
од 25 кг.

4 000

Партија 5-СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8

артикал

Јединица
мере

Количин
а

опис

Кромпир, калибрирани
Купус(свежи)
Црни лук
Шаргарепа
Пасуљ-Тетовац
Бели лук
Шампињони, свежи
Паприка свежа, шиља

Килограм

12 000

Прва класа, паковање од 10/1

Килограм

6 000

Прва класа

Килограм

3 200

Прва класа

Килограм

2 500

Прва класа

Килограм

1 200

Прва класа, паковање од 25/1

Килограм

130

Прва класа

Килограм

350

Прва класа

Килограм

2 000

9

Паприка свежа, бабура

Килограм

1 500

10

Краставац

Килограм

1 000

11

Парадајз

Килограм

3 000

12
13
14
15

Карфиол
Спанаћ
Тиквице
Зелена салата

Килограм

100

Прва класа (у 1 кг. 6-8 комада)
наруџбеница иде 7,8,9,и 10 месеца.
текуће године
Прва класа (у 1 кг. 6-8 комада)
наруџбеница иде 7,8,9,и 10 месеца.
текуће године
Прва класа,свеж, наруџбеница иде од
20.05. месеца до 30.09.текуће године
Свеж, Прва класа, наруџбеница иде од
20.05. месеца до 30.09. текуће године
Свеж, Прва класа

Килограм

100

Свеж, Прва класа,

Килограм

1 400

Свеж, Прва класа

Комад

1 200

16
17
18
19
20
21

Першун-пак.''веза''
Шљиве
Јабуке
Поморанџе
Манадарине
Банане

Комад

200

Свеж, Прва класа, наруџбеница иде од
04. и 05. месеца текуће године
Прва класа,свеже

Килограм

300

Прва класа,свеже

Килограм

3 300

Прва класа,свеже (150-200 гр.)

Килограм

1 500

Прва класа,свеже

Килограм

400

Прва класа,свеже

Килограм

2 200

Прва класа,свеже

20

22
23
24
25
26
27
28
29

Лимун
Брескве
Лубенице
Грожђе
Крушке
Кајсије

Килограм

600

Прва класа,свеже

Килограм

300

Прва класа,свеже

Килограм

800

Прва класа,свеже

Килограм

1 100

Прва класа,свеже

Килограм

700

Прва класа,свеже

Килограм

300

Прва класа,свеже

Јагода
Млади лук

Килограм

300

Прва класа,свеже

Веза

300

30
31
32
33
34
35
36

Прази лук
Трешња
Ротква, бела
Целер, корен
Цвекла
Пашканат, корен
Купус кисели, главица

Килограм

100

Прва класа,, наруџбеница иде од 04. и
05. месеца текуће године
Прва класа,свеже

Килограм

400

Прва класа,свеже

Килограм

200

Прва класа,свеже

Килограм

100

Прва класа,свеже

Килограм

100

Прва класа,свеже

Килограм

100

Прва класа,свеже

Килограм

3 500

Прва класа, вакум кесе

Партија 6- ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Редни број

артикал

Јединица мере

Количин
а

опис

Кукурузно
брашно
Пиринач

Килограм

1000

Бело пројино брашно , паковање
10/1

Килограм

800

Килограм

200

Килограм

5

килограм

1 500

килограм

800

килограм

200

Ггркљанчићи, паковање 400 гр. без
јаја-посни

килограм

350

Паковање 400гр, са јајима

комада

100

Велико паковање (листова 5 ком.).

комада

450

11.

Гриз
Презле
Шећер
Тестенине макарони
Тестенине макарони
Тестенине фида
Обланде
Џем , без
сахарозе
Џем од шљива

Дугог целог зрна, I класа, паковање
25/1
Пшенични гриз, паковање 1/1

комада

200

12.

Џем од кајсија

комада

150

13.
14.

Нес кафа
Чоколада за
кување

комада

15.
16.
17.

Цимет
Шлаг крем
Кекс обичан
“АВАЛА” или
одговарајућа
Прашак за
пудинг

комада

350

килограм

50

1/1, оригинално фабричко
паковање
3/1, оригинално фабричко
паковање
3/1, оригинално фабричко
паковање
Кутија од 200 гр.
Минимум 40 % укупне суве
материје какао делова, 1/1
паковање
Паковање 10 грама
1/1 Паковање са млеком

килограм

700

килограм

80

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

18.

7

килограм

50
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Кристал, паковање 50/1
Гркљанчићи, паковање 400 гр. Са
јајима.

1/1 Паковање, стандардни
производ
(јагода, чоколада,
ванила, малина), 1/1

килограм

3000

килограм

200

Концетрат, паковање од 1 кг.
(кокошија)

21.

Риба “Ослић”
или или
одговарај.
Супа
концентрат
Сардина

комад

3 500

22.

Туњевина

комад

10500

23.
24.
25.

Першун суви
Кечап
Чај-шипурак

комада

200

килограм

100

кут

1500

26.

Чај-хибискус

кут

600

27.

Чај-нана

кут

1500

28.

Чај-камилица

кут

1500

29.
30.
31.
32.

комада

250

комада

250

литар

50

литар

30

литар

200

Тетра пак1/1

литар

200

Тетра пак1/1

литар

80

Тетра пак1/1

литар

50

Тетра пак1/1

комад

150

1,5/1 л

комад

150

1,5/1 л

литар

80

1/1 л

литар

80

1/1 л

литар

80

1/1 л

килограм

300

1/1

43.

Оригано
Ловоров лист
Ђус
Сок бистри
јабука
Сок густи
бресква
Сок густи
кајсија
Сок густи
јагода
Сок бистри
боровница
Сок од јабука
“Воћна
долина“,или
одговарај.
Сок од дуња
“Воћна
долина“, или
одговарајући
Сируп од
поморанџе
Сируп од
малине
Сируп од
вишње
Зачин-додатак
јелима, “Зачин
Ц” или
одговарајући
Со

Конзервисана, у уљу (у паковању
од 125 гр.), -потезни отварач
Конзервисана, у уљу (у паковању
од 95 гр.), -потезни отварач
Кесице, паковање од 10 гр
Паковање 1/1
(кутија
са 20 филтер врећица)
(кутија
са 20 филтер врећица)
(кутија
са 20 филтер врећица)
(кутија
са 20 филтер врећица)
Паковање 10 грама
Паковање 10 грама
Тетра пак1/1
Тетра пак1/1

килограм

260

44.

Бибер, млевени

килограм

10

Јодирана, прве класе, паковање од
5/1 кг.
Црни, паковање од 1 кг.

19.

20.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
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Смрзнута, у комадима тежине од
300 до 500 гр.

45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Бибер, зрно
Прашак за
пециво
Ванилин шећер
Алева паприка,
“Хоргошка”
или одговарај.
Квасац
Сирће

килограм

1

комада

3 100

комада

350

Килограм

60

килограм

90

литар

250

Сода бикарбона
Прах шећер
Сенф
Језгро ораха
Какао прах
Кокос
Палента
Уље,
сунцокретово
Кафа

комада

200

комада

500

килограм

170

килограм

5

комада

100

комада

100

комада

80

литар

4 600

Пак.

300

Маргарин
Маргарин, light
Мајонез
Мајонез
Пшеница,
белија
Сусам
Ајвар
Мед

килограм

150

комада

225

килограм

4

килограм

6

килограм

50

килограм

10

комада

100

комада

10 000

Плазма кекс
Малина, смрз.
Вишња, смрз.
Боранија, смрз.
Грашак , смрз.
Еуро крем
Суво грожђе
Парадајз пире
Ђувеч
Краставац
Паприка
Цвекла
Газиран сок,
“Битер Лемон”
или одговарај.
Минерална
вода, газирана
Негазирана вода
Газиран сок,
“Кока Кола”

комада

100

Килограм

50

Килограм

50

Килограм

900

Килограм

900

комада

2500

комада

200

комада

50

комада

150

комада

250

комада

200

комада

200

комада

50

Паковање 1/1
Конзервисана 5/1
Угоститељско паковање, кадице од
25 гр.
Паковање од 150 гр. у комаду.
Паковање 1/1
Паковање 1/1
Залеђена, Паковање 5/1, жута
Залеђен, Паковање 5/1
Паковање од 50 грама
Паковање од 100гр.
Конзервисана 5/1
Конзервисана 5/1
Конзервисана 5/1
Конзервисана 5/1
Конзервисана 5/1
2/1 л

комада

400

2/1 л

комада

50

комада

100

2/1 л
2/1 л
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Црни, паковање од 1 кг.
Паковање 10 грама
Паковање 10 грама
Црвена, млевена, слатка, 1/1

Свежи пекарски, фунта од ½ кг.
У амбалажи од 1л. Алкохолно,
9 % сирћетне киселине
Паковање 10 грама
Паковање 100 грама
Паковање 1/1
Паковање 1/1
Паковање 100 грама
Паковање 100 грама
5/1 Паковање
Сунцокретово,прва класа 1/1
Карактеристика Дон кафе, у
паковању од 100 гр.
Стони.
За мазање, у паковању од 500 гр.
Посни, паковање 1/1
Са јајима, паковање 1/1
Паковање 1/1

84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.

100.

101.
102.
103.

104.

или одговарај.
Газиран сок,
“Фанта” или
одговарај.
Виски
‘’Балантајн’’
или одговарај.
Пелинковац,
‘’Горки лист’’
или одговарај.
Ракија
‘’Виљамовка
Таково’’ или
одговарајућа
Бело вино,
Ризлинг
Црно вино,
Вранац
Газиран сок,
“Кока Кола”
или
одговарајући
Газиран сок,
“Фанта” или
одговарајући
Вињак 1/1
Вермут1/1
Лозова ракија
1/1
Пиво ‘’Лав’’
или
одговарајуће
“Медено
срце“,или
одговарајући
“Јафа кекс“ или
одговарајући,
Слани крекери,
Мини кроасани
пуњени
чоколадом
Чоколада
“Милка“ или
одговарајућа,
Смоки.

Бомбоне,
карамела..
Сендвич кексфил какаоНоблице
Ишлери,

комада

130

2/1 л

Комада

5

1/1

Комада

5

Паковање 1/1

комада

5

Паковање 750 гр.

комада

24

1л

комада

24

1л

комада

200

1/1 л

комада

30

1/1 л

комада

5

комада

5

комада

5

1/1 л
1/1 л
1/1 л

комада

100

флаша од пола литра (1/2л)

комада

50

Паковање од 150 гр.

комада

50

Паковање од 150 гр

комада

50

комада

50

Паковање од 150 гр
Паковање од 60 гр

комада

50

Паковање од 100 гр

комада

50

Паковање од 50 гр

комада

50

Паковање од 100 гр

паковање

100

Паковање од 250 гр.

паковање

100

Паковање од 125 гр.
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105.
106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

чоколадни кекс
Чоко кексићи
НаполитанкеЈафолитанке
(чоколад. фил)
Грисине
Чипс
Еуро блок
Негро бомбоне
Штрудла
Модела
Меnc-melou
Ментол
бонбоне
Сендвич кекс
Тото

Паковање од 250 гр.
Паковање од 187 гр.

паковање

100

паковање

100

паковање

100

паковање

100

паковање

100

паковање

100

паковање

100

паковање

100

паковање

100

Паковање од 105 гр.
Паковање од 100 гр.

паковање

100

Паковање од 275 гр.

Паковање од 45 гр.
Паковање од 40 гр.
Паковање од 100 гр.
Паковање од 100 гр.
Паковање од 240 гр.

КВАЛИТЕТ
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у Закону и
правилиницима:
 Закону о безбедности хране („Сл. Гласник РС“, бр. 41/09),
 Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција,
хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. Лист
СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12),
 Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за
адитиве и њихове мешавине („Сл. Лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о
прехрамбеним адитивима („Сл. Гласник РС“, бр.63/13);
 Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. Лист СЦГ“, бр. 4/04,12/04 и
48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. Гласник РС „, бр.
85/2013);
 Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу
стављати у промет („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промета („Сл. Гласник“, бр. 72/10),
 Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста
(„Сл. Лист СРЈ“, бр. 52/95, „Сл. Лист СЦГ“, бр. 56/2003 и 4/2004),
 Правилнику о квалитету млека и производа („Службени лист СРЈ“, бр. 26/02, „Службени лист СЦГ“,
бр. 56/03, 4/04 и 5/04, „Службени гласник РС“, бр. 21/09),
 Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура ((„Сл. Гласник РС“, бр. 33/2010,
69/2010 и 43/2013),
 Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и
храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене
количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).
 Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету („Службени лист СРЈ“бр 26/93 ,
53/95 и 46/02);
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за производе од меса («Службени лист СЦГ» број 33/04)

Добра, која су предмет јавне набавке, морају бити упакована у оригиналној произвођачкој
амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ
од загађења, расипања, квара и других промена. Амбалажа мора одговарати технолошким
захтевима за прехрамбене производе.
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На кутијама је обавезна 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).
Амбалажа је неповратна.
Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави атест (потврду, уверење) о безбедности, квалитету
и другим захтевима везаним за испоручена предметна добра на основу лабараторијских испитивања.

Понуђач:________________
Понуда број:_____________
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ
Подносим понуду за:
А. Целокупну јавну набавку,
Б. За партију/е
(заокружити под А или под Б)

Број партије
Партија 1
Партија 2

Назив партије
Месо, месне прерађевине и пилеће месо

Млеко и млечни производи

Партија 3

Јаја

Партија 4

Хлеб и пекарски производи

Партија 5

Свеже поврће и воће

Партија 6

Животне намирнице и роба широке потрошње

Заокружити број партије/а за коју се подноси понуда.

Датум: ______________

___________________
Потпис одговорног лица



Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством. У случају подношења заједничке понуде,
попуњен Образац 1 оверавају и потписују сви чланови групе понуђача, подносилаца заједничке понуде.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 –МЕСО, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО
Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил(електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
2.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
2.Назив подизвођача
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
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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3.ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника
понуди
Адреса

у

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
2.Назив учесника у
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
3.Назив учесника у
понуди
Адреса

заједничкој

заједничкој

заједничкој

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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.

Укупна цена за Партију 1 (без ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена за Партију 1 (са ПДВ-ом)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.). Уговорне стране
су сагласне да се јединичне цене неће мењати у периоду од _____ дана (минимум 90 дана) од
дана закључења уговора. Укупне количине добара одређене су на основу просечне присутности
корисника у установи (у току месеца) и норматива у грамажи (по једном кориснику) за
намирнице које су предмет јавне набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно
томе током реализације уговора могу одступати у односу на укупну уговорену количину.
Рок важења понуде је ____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.
Рок испоруке: испорука ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
Добра која се требују на месечном нивоу (наруџбеницом наручиоца која се шаље мејлом или
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факсом) морају бити испоручена по наведеним данима у доле назначеном термину. У
осталим случајевима, добра морају бити испоручена најкасније у року од 24 сата од слања
захтева-наруџбенице наручиоца факсом или мејлом.
Место испоруке: Добра се истоварају на адресе:Краља Милана IV-ог, број 90, Крагујевац у
термину од 7,00 до 8,30 часова, по количинама у договору између продавца и купца
Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од 45 дана
од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр.
_______________________, који се води код _________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица

_____________________

Напомене:
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.
Образац понуде за сваку партију понуђачи попуњавају посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил(електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
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2.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
2.Назив подизвођача
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
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.
3.ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника
понуди
Адреса

у

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
2.Назив учесника у
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
3.Назив учесника у
понуди
Адреса

заједничкој

заједничкој

заједничкој

Матични број
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Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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.
Укупна цена за Партију 2 (без ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена за Партију 2 (са ПДВ-ом)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.).
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене неће мењати у периоду од _____
дана(минимум 90 дана) од дана закључења уговора.
Укупне количине добара одређене су на основу просечне присутности корисника у установи (у
току месеца) и норматива у грамажи (по једном кориснику) за намирнице које су предмет јавне
набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно томе током реализације уговора
могу одступати у односу на укупну уговорену количину.
Рок важења понуде је ____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.
Рок испоруке: испорука ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
Добра која се требују на месечном нивоу (наруџбеницом наручиоца која се шаље мејлом или
факсом) морају бити испоручена по наведеним данима у доле назначеном термину. У
осталим случајевима, добра морају бити испоручена најкасније у року од 24 сата од слања
захтева-наруџбенице наручиоца факсом или мејлом.
Место испоруке: Добра се истоварају на адресе: Краља Милана IV-ог, број 90, Крагујевац у
термину од 6,30 до 7,30 часова, по количинама у договору између продавца и купца
Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од 45 дана
од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр.
_______________________, који се води код _________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица

_____________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
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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.
Образац понуде за сваку партију понуђачи попуњавају посебно.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 – ЈАЈА
Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил(електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
2.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
2.Назив подизвођача
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
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Део предмета набавке
извршити подизвођач

који

ће

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.
3.ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника
понуди
Адреса

у

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
2.Назив учесника у
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
3.Назив учесника у
понуди
Адреса

заједничкој

заједничкој

заједничкој

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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.
Укупна цена за Партију 3. (без ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена за Партију 3.(са ПДВ-ом)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.).
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене неће мењати у периоду од _____
дана(минимум 90 дана) од дана закључења уговора.
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Укупне количине добара одређене су на основу просечне присутности корисника у установи (у
току месеца) и норматива у грамажи (по једном кориснику) за намирнице које су предмет јавне
набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно томе током реализације уговора
могу одступати у односу на укупну уговорену количину.
Рок важења понуде је ____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.
Рок испоруке: испорука ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
Добра која се требују на месечном нивоу (наруџбеницом наручиоца која се шаље мејлом или
факсом) морају бити испоручена по наведеним данима у доле назначеном термину. У
осталим случајевима, добра морају бити испоручена најкасније у року од 24 сата од слања
захтева-наруџбенице наручиоца факсом или мејлом.
Место испоруке: Добра се истоварају на адресе: Краља Милана IV-ог, број 90, Крагујевац у
термину од 7,00 до 8,30 часова, по количинама у договору између продавца и купца
Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од 45 дана
од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр.
_______________________, који се води код _________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица
_____________________

Напомене:
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.
Образац понуде за сваку партију понуђачи попуњавају посебно.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 – ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
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Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил(електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
2.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
2.Назив подизвођача
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
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.
3.ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника
понуди
Адреса

у

заједничкој

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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2.Назив учесника
понуди
Адреса

у

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
3.Назив учесника у
понуди
Адреса

заједничкој

заједничкој

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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.
Укупна цена за Партију 4 (без ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена за Партију 4 (са ПДВ-ом)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.).
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене неће мењати у периоду од _____
дана(минимум 90 дана) од дана закључења уговора.
Укупне количине добара одређене су на основу просечне присутности корисника у установи (у
току месеца) и норматива у грамажи (по једном кориснику) за намирнице које су предмет јавне
набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно томе током реализације уговора
могу одступати у односу на укупну уговорену количину.
Рок важења понуде је ____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.
Рок испоруке: испорука ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
Добра која се требују на месечном нивоу (наруџбеницом наручиоца која се шаље мејлом или
факсом) морају бити испоручена по наведеним данима у доле назначеном термину (што
подразумева и испоруку и у поподневним часовима ).
У осталим случајевима, добра морају бити испоручена најкасније у року од 24 сата од слања
захтева-наруџбенице наручиоца факсом или мејлом.
Место испоруке: Добра се истоварају на адресе: Краља Милана IV-ог, број 90, Крагујевац у
термину од 7,00 до 8,30 часова, по количинама у договору између продавца и купца
Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од 45 дана
од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр.
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_______________________, који се води код _________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица

_____________________
Напомене:
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.
Образац понуде за сваку партију понуђачи попуњавају посебно.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5. – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил(електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
2.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
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Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
2.Назив подизвођача
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
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.
3.ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
2.Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
3.Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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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Укупна цена за Партију 5 (без ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена за Партију 5 (са ПДВ-ом)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.).
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене неће мењати у периоду од _____
дана(минимум 90 дана) од дана закључења уговора.
Укупне количине добара одређене су на основу просечне присутности корисника у установи (у
току месеца) и норматива у грамажи (по једном кориснику) за намирнице које су предмет јавне
набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно томе током реализације уговора
могу одступати у односу на укупну уговорену количину.
Рок важења понуде је ____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.
Рок испоруке: испорука ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
Добра која се требују на месечном нивоу (наруџбеницом наручиоца која се шаље мејлом или
факсом) морају бити испоручена по наведеним данима у доле назначеном термину. У
осталим случајевима, добра морају бити испоручена најкасније у року од 24 сата од слања
захтева-наруџбенице наручиоца факсом или мејлом.
Место испоруке: Добра се истоварају на адресе: Краља Милана IV-ог, број 90, Крагујевац у
термину од 7,00 до 8,30 часова, по количинама у договору између продавца и купца
Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од 45 дана
од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр.
_______________________, који се води код _________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица
_____________________

Напомене:
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.
Образац понуде за сваку партију понуђачи попуњавају посебно.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6. – ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И РОБА ШИРОКЕ
ПОТРОШЊЕ
Број ____________ од ____. ____. _______. године
(обавезно уписати број и датум понуде)

Начин наступања (заокружити)

1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил(електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
2.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
2.Назив подизвођача
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
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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.
3.ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.Назив учесника
понуди
Адреса

у

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
2.Назив учесника у
понуди
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
3.Назив учесника у
понуди
Адреса

заједничкој

заједничкој

заједничкој

Матични број
Порески број (ПИБ)
Особа за контакт
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.
Укупна цена за Партију 6 (без ПДВ-а)
ПДВ:
Укупна цена за Партију 6 (са ПДВ-ом)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.).
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене неће мењати у периоду од _____
дана(минимум 90 дана) од дана закључења уговора.
Укупне количине добара одређене су на основу просечне присутности корисника у установи (у
току месеца) и норматива у грамажи (по једном кориснику) за намирнице које су предмет јавне
набавке, те на основу досадашње потрошње установе и сходно томе током реализације уговора
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могу одступати у односу на укупну уговорену количину.
Рок важења понуде је ____ дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда.
Рок испоруке: испорука ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
Добра која се требују на месечном нивоу (наруџбеницом наручиоца која се шаље мејлом или
факсом) морају бити испоручена по наведеним данима у доле назначеном термину. У
осталим случајевима, добра морају бити испоручена најкасније у року од 24 сата од слања
захтева-наруџбенице наручиоца факсом или мејлом.
Место испоруке: Добра се истоварају на адресе: Краља Милана IV-ог, број 90, Крагујевац у
термину од 7,00 до 8,30 часова, по количинама у договору између продавца и купца
Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од 45 дана
од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр.
_______________________, који се води код _________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица

М.П.

_____________________

Напомене:
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.
Образац понуде за сваку партију понуђачи попуњавају посебно.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1- МЕСО, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И ПИЛЕЋЕ МЕСО
Једи
ница
мере

Оквир
не
колич
ине.

Јунећи бут
б.к.( Млевено
месо).
Јунећи бут
б.к.( Комадно
месо).
Свињски
бут б.к.

килогр
ам

1 100

килогр
ам

100

килогр
ам

3 600

4

Пилећи
паризер

килогр
ам

1 100

5

Виршла
пилећа

килогр
ам

6

Кобасица

килогр
ам

450

7

Крањска
кобасица

килогр
ам

250

8

Роштиљска
димљена
кобасица
Сланина

килогр
ам

250

килогр
ам

500

10

Сува
свињска
ребра

килогр
ам

200

11

Маст,
свињска

килора
м

250

12

Чајна
кобасица

килора
м

500

13

Суви врат

килора
м

400

Ред
ни
бр.

Назив
артикла

1

2

3

9

Произвођач
(комерцијал
ни назив)

Јед. цена
у дин. без
ПДВ-а

1 900
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Јед. цена у
дин. са ПДВом

Укупан износ у
дин. без ПДВ-а

14

Печеница

килора
м

200

15

Шунка у
цреву

килора
м

400

16

Цело пиле,
грил

Килог
рам

1300

17

Пилећи
батаци и
карабатаци
Пилеће
филе

Килог
рам

2 800

Килог
рам

600

18

Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЛОЖИТИ СОПСТВЕНИ ЦЕНОВНИК СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ВАЖЕЋИ НА ДАН
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Напомена:
(НЕ МОРА САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ЦЕНЕ ФИКСНЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА)

Датум:
______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________
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ОБРАЗАЦЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПАРТИЈА 2. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Ред
ни
бр.

Назив
артикла

Произвођач
(комерцијал
ни назив)

Једини
ца мере

Оквир
не
количи
не.

1

Млеко
слатко

литар

15 000

2

Јогурт

чаша

60 000

3

Кисело
млеко

чаша

22 000

4

Сир Фета,
животињск
ог порекла
Сир Фета,
животињск
ог порекла
Павлака
кисела,

килограм

2 500

килограм

500

чаша

600

Сир
крављи,
ситан
Сир
крављи,
ситан

килограм

1 700

килограм

500

Топљени сир
25-45 % мм
(зденка или
одговарајући)

кутија

1 500

10

Качкаваљ

килограм

300

11

Крем сир

Ком.
литар

8 000

12

Млеко
слатко

литар

100

5

6

7

8

9

Јед. цена
у дин. без
ПДВ-а

Јед. цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупан износ у
дин. без ПДВ-а

Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЛОЖИТИ СОПСТВЕНИ ЦЕНОВНИК СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ВАЖЕЋИ НА ДАН
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

45

Напомена:
(НЕ МОРА САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ЦЕНЕ ФИКСНЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
______________

___________________________
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ОБРАЗАЦЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 3. ЈАЈА
Ред
ни
бр.

1

Назив
артикла

Произвођач
(комерцијал
ни назив)

Јаја А
класе,
тежишне
групе М.

Једини
ца мере

Оквир
не
количи
не.

ком

105 000

Јед. цена
у дин. без
ПДВ-а

Јед. цена у
дин. са ПДВом

Укупан износ у
дин. без ПДВ-а

Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЛОЖИТИ СОПСТВЕНИ ЦЕНОВНИК СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ВАЖЕЋИ НА ДАН
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Напомена:
(НЕ МОРА САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ЦЕНЕ ФИКСНЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
______________

___________________________
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ОБРАЗАЦЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Ред
ни
бр.

Назив
артикла

ПАРТИЈА 4. ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
Оквир
Произвођач
Јед. цена
Јед. цена у
Једини
не
(комерцијал
у дин. без
дин. са ПДВца мере количи
ни назив)
ПДВ-а
ом
не.

1

Хлеб

Ком

58 000

2

Ражано
мешани
хлеб

Ком

7 000

3

Коре за
гибаницу

Килограм

1 300

4

Лепиња

Ком

5

Пшенично
брашно

Kилограм

Укупан износ у
дин. без ПДВ-а

300

4 000

Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЛОЖИТИ СОПСТВЕНИ ЦЕНОВНИК СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ВАЖЕЋИ НА ДАН
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Напомена:
(НЕ МОРА САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ЦЕНЕ ФИКСНЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
______________

___________________________
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ОБРАЗАЦЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 5-СВЕЖЕ ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
Окви
Јед. цена у
Произвођач
Јед. цена
Једини
рне
дин. са ПДВ(комерцијал
у дин. без
ца мере колич
ом
ни назив)
ПДВ-а
ине.

Ред
ни
бр.

Назив
артикла

1

Килограм

12 000

Килограм

6 000

3

Кромпир,
калибриран
Купус
(свежи)
Црни лук

Килограм

3 200

4

Шаргарепа

Килограм

2 500

5

ПасуљТетовац
Бели лук

Килограм

1 200

Килограм

130

Килограм

350

Килограм

2 000

Килограм

1 500

10

Шампињон
и, свежи
Паприка
свежа,
шиља
Паприка
свежа,
бабура
Краставац

Килограм

1 000

11

Парадајз

Килограм

3 000

12

Карфиол

Килограм

100

13

Спанаћ

Килограм

100

14

Тиквице

Килограм

1 400

15

Зелена
салата
Першунпак.''веза''

Комад

1 200

Комад

200

17

Шљиве

Килограм

300

18

Јабуке

Килограм

3 300

19

Поморанџе

Килограм

1 500

20

Манадарин
е
Банане

Килограм

400

Килограм

2 200

2

6
7
8

9

16

21

49

Укупан износ у
дин. без ПДВ-а

22

Лимун

Килограм

600

23

Брескве

Килограм

300

24

Лубенице

Килограм

800

25

Грожђе

Килограм

1 100

26

Крушке

Килограм

700

27

Кајсије

Килограм

300

28

Јагода

Килограм

300

29

Млади лук

Веза

300

30

Прази лук

Килограм

100

31

Трешња

Килограм

400

32

Ротква, бела

Килограм

200

33

Целер, корен

Килограм

100

34

Цвекла

Килограм

100

35

Пашканат,
корен
Купус
кисели,
главица

Килограм

100

Килограм

3 500

36

Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЛОЖИТИ СОПСТВЕНИ ЦЕНОВНИК СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ВАЖЕЋИ НА ДАН
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Напомена:
(НЕ МОРА САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ЦЕНЕ ФИКСНЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
______________

___________________________
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ОБРАЗАЦЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 6. - ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Јединиц
а мере

Оквир
не
колич
ине.

Килограм

1000

2

Кукурузно
брашно
Пиринач

Килограм

800

3

Гриз

Килограм

200

4

Презле

Килограм

5

5

Шећер

килограм

1 500

6

килограм

800

килограм

200

килограм

350

комада

100

комада

450

комада

200

комада

150

комада

7

15

Тестенине макарони
Тестенине макарони
Тестенине фида
Обланде
Џем , без
сахарозе
Џем од
шљива
Џем од
кајсија
Нес кафа
Чоколада за
кување
Цимет

комада

350

16

Шлаг крем

килограм

50

17

Кекс обичан
“АВАЛА” или
одговарајућа

килограм

700

18

Прашак за
пудинг

килограм

80

19

Риба “Ослић”
или или
одговарај.

килограм

3000

20

килограм

200

21

Супа
концентрат
Сардина

комад

3 500

22

Туњевина

комад

10500

23

Першун
суви

комада

200

Редн
и
бр.

1

7
8
9
10
11
12
13
14

Назив
артикла

Произвођач
(комерција
лни назив)

килограм

50

51

Јед. цена
у дин. без
ПДВ-а

Јед. цена у
дин. са ПДВом

Укупан износ у
дин. без ПДВ-а

24

Кечап

килограм

100

25

Чајшипурак
Чајхибискус
Чај-нана

кут

1500

кут

600

кут

1500

Чајкамилица
Оригано

кут

1500

комада

250

Ловоров
лист
Ђус
Сок бистри
јабука
Сок густи
бресква
Сок густи
кајсија
Сок густи
јагода
Сок бистри
боровница

комада

250

литар

50

литар

30

литар

200

литар

200

литар

80

литар

50

Сок од јабука
“Воћна
долина“,или
одговарај.
Сок од дуња
“Воћна
долина“, или
одговарајући

комад

150

комад

150

Сируп од
поморанџе
Сируп од
малине
Сируп од
вишње

литар

80

литар

80

литар

80

42

Зачиндодатак
јелима,
“Зачин Ц”
или
одговарајући

килограм

300

43

Со

килограм

260

44

Бибер,
млевени
Бибер, зрно

килограм

10

килограм

1

Прашак за
пециво
Ванилин

комада

3 100

комада

350

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

45
46
47

52

шећер
48

Алева
паприка,
“Хоргошка”
или одговарај.

Килограм

60

49

Квасац

килограм

90

50

Сирће

литар

250

51

Сода
бикарбона
Прах шећер

комада

200

комада

500

килограм

170

килограм

5

55
56

Сенф
Језгро
ораха
Какао прах
Кокос

комада

100

комада

100

57

Палента

комада

80

58

литар

4 600

59

Уље,
сунцокрето
во
Кафа

Пак.

300

60

Маргарин

килограм

150

61

Маргарин,
light
Мајонез

комада

225

килограм

4

килограм

6

килограм

50

65

Мајонез
Пшеница,
белија
Сусам

килограм

10

66

Ајвар

комада

100

67

Мед

комада

10 000

68

Плазма
кекс
Малина,
смрз.
Вишња,
смрз.
Боранија,
смрз.
Грашак ,
смрз.

комада

100

Килограм

50

Килограм

50

Килограм

900

Килограм

900

52
53
54

62
63
64

69
70
71
72

53

Еуро крем
Суво
грожђе
Парадајз
пире
Ђувеч
Краставац

комада

2500

комада

200

комада

50

комада

150

комада

250

78
79
80

Паприка
Цвекла

комада

200

комада

200

Газиран сок,
“Битер Лемон”
или одговарај.

комада

50

81

Минерална
вода,
газирана
Негазирана
вода
Газиран сок,
“Кока Кола”
или
одговарај.
Газиран сок,
“Фанта” или
одговарај.
Виски
‘’Балантајн’’
или
одговарај.
Пелинковац,
‘’Горки лист’’
или
одговарај.
Ракија
‘’Виљамовка
Таково’’ или
одговарајућа

комада

400

комада

50

комада

100

комада

130

Комада

5

Комада

5

комада

5

Бело вино,
Ризлинг
Црно вино,
Вранац

комада

24

комада

24

Газиран сок,
“Кока Кола”
или
одговарајући
Газиран сок,
“Фанта” или
одговарајући

комада

200

комада

30

92

Вињак 1/1

комада

5

93

Вермут1/1

комада

5

94

Лозова
ракија 1/1

комада

5

95

Пиво ‘’Лав’’
или
одговарајуће

комада

100

73
74
75
76
77

82
83

84
85

86

87

88
89
90

91

54

96

“Медено
срце“,или
одговарајући

комада

50

97

“Јафа кекс“
или
одговарајући,

комада

50

98

Слани
крекери,
Мини
кроасани
пуњени
чоколадом

комада

50

комада

50

100

Чоколада
“Милка“ или
одговарајућа,

комада

50

101

Смоки.

комада

50

102

Бомбоне,
карамела..

комада

50

103

Сендвич кексфил какаоНоблице
Ишлери,
чоколадни
кекс

паковање

100

паковање

100

105

Чоко
кексићи

паковање

100

106

НаполитанкеЈафолитанке
(чоколад.
фил)

паковање

100

107
108

Грисине
Чипс

паковање

100

паковање

100

109

Еуро блок

паковање

100

110

Негро
бомбоне
Штрудла
Модела

паковање

100

паковање

100

112

Меncmelou

паковање

100

113

Ментол
бонбоне

паковање

100

114

Сендвич
кекс Тото

паковање

100

99

104

111

Укупно без ПДВ-а
ПДВ
55

Укупно са ПДВ-ом
УЗ ОБРАЗАЦ ПРИЛОЖИТИ СОПСТВЕНИ ЦЕНОВНИК СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ВАЖЕЋИ НА ДАН
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Напомена:
(НЕ МОРА САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ЦЕНЕ ФИКСНЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
______________

___________________________
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8.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач -------------------------------------------------------------[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

Редни
број

Износ трошкова

Врста трошкова

(изражен у динарима)

Укупно:

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати трошкова.

Напомена: овај образац не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га
попуне и доставе.

Датум
Потпис овлашћеног лица
________________________
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9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,
________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара- Намирнице и прехрамбени производи-бр. 1.1.3./2020, Назив Партије:
____________________ Партија бр.______, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум
Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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10.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара- ЈН
.1.1.3./2020., Намирнице и прехрамбени производи- Назив Партије: ____________________ Партија
бр. ................, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Коментар: Обавеза понуђача да гарантује да је ималац права интелектуалне својине брисана је
изменама чл. 75. став 2 Закона.
Датум
Понуђач
________________
.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара- ЈН .1.1.3./2020., Намирнице и прехрамбени производи - назив партије:
_________________ Партија бр.______, нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Датум

Понуђач

________________

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПОТРЕБЕ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ ЈН бр.
1.1.3./2020, ПАРТИЈА БР.______

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Геронтолошки центар из Крагујевца, Краља Милана IV-ог број 90, коју заступа вд. директора,
дипл. политиколог Јелена Миловановић, Матични број: 07151594 ПИБ:101576579
(у даљем
тексту: Купац) с једне стране и
2. Пословно име ..................................................... са седиштем у ......................................, улица
..................................................., ПИБ ........................., Матични број ........................, отворен код
пословне банке ........................................, које заступа директор ..................................................., (у
даљем тексту: Продавац), с друге стране.
2./1 Групу понуђача чине:
1. из, .............................................................................................................................
(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. бр.
2. из, .............................................................................................................................
(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. бр
3. из, .............................................................................................................................
(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. бр
(у даљем тексту: Продавац), а коју заступа , (име и презиме)
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: *
саставни део овог уговора. *
попуњава понуђач – носилац посла
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
од*

(функција)
је

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА СА ПОДИЗВOЂАЧЕМ: попуњава понуђач
*(Пружалац услуга наступа са подизвођачем ...., ул ..,из .., који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу .........., што чини .......... процената од укупне вредности набавке.
*(Пружалац услуга наступа са подизвођачем ...., ул ..,из .., који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу .........., што чини .......... процената од укупне вредности набавке.
Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора набавка – намирница и прехрамбених
производи за потребе Геронтолошког центра а према јавној набавци ЈН бр.
1.1.3./2020.(удаљемтексту:добра),партија_____________________________________________(навести
број и назив партије) и ближе је одређен усвојеном понудом Продавца број ___________ од
___________2020. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора заједно са
конкурсном документацијом по предметном поступку јавне набавке и обрасцем структура понуђене
цене.
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Период реализације Уговора је годину дана од дана потписивања.
Цена
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди.
Укупна вредност добара без урачунатог ПДВ-а износи ________________ динара, односно са
урачунатим ПДВ-ом износи _____________________ динара (словима: _____________________
_________________________________________________________________________________).
У укупну вредност су урачунати трошкови и превоза и испоруке у магацински простор.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене добара неће мењати у периоду од ______ дана
(минимум 90 дана) од дана закључења Уговора.
Након истека тог рока, уговорене цене се могу мењати само у случају повећања или смањења цене у
висини преко 10 % у односу на цену Понуђача на основу последњег званичног ценовника са
структуром цене, важећег на дан истека уговореног рока.
Продавац је дужан да уз захтев који упућује Купцу за корекцију цена достави, као доказ да је дошло
до повећања цене у предметном периоду, сопствени ценовник саструктуром цене важећи на дан
истека уговореног рока за фиксне цене и нов ценовник важећи на дан подношења захтева за промену
цене. Купац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од седам
дана. У случају да Купац, након разматрања утврди да је захтев Продавца за корекцијом цена
оправдан, обавестиће о томе Продавца у смислу давања писмене сагласности и истовремено
доставити предлог Анекса уговора о повећању или смањењу цена.
Купац може писмено обавестити Продавца у случају смањења цена намирница које су предмет
купопродаје за преко 10 % у односу на њихову цену уз задњег ценовника , у овом случају Продавац је
дужан да умањи цене намирница које су предмет испоруке, почев од дана пријема званичног
Обавештења Купца са потребним доказима. О смањењу цена Купац и Продавац на основу
достављеног Обавештења Купца и свих релевантних доказа, закључују Анекс уговора о смањењу
цена.
У случају да Продавац одбије да изврши корекцију цена-умањење, односно да закључи Анекс
уговора, на основу достављеног Обавештења Купца са свим потребним доказима, Купац може
раскинути уговор са Продавцем уз реализацију средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати
промена цена.
У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена, уговор се може раскинути.
Рок за раскид уговора је 20 (двадесет) дана од дана пријема писменог изјашњења друге уговорне
стране о неприхватању промене цена, с тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду настави
са испоруком робе по уговореним јединичним ценама.
Квалитет
Члан 4.
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у:
 Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
 Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција,

хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист
СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12),
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 Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за







адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и/или Правилнику о
прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13);
Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 4/04,12/04 и
48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр.
85/2013);
Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу
стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде
и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),
Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и
храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене
количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).
Амбалажа и начин паковања
Члан 5.

Добра морају бити упакована у одговарајућој амбалажи, при чему транспортна паковања треба да
буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других промена.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
На кутијама је обавезна 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
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013).
Амбалажа је неповратна.
Члан 6.
Продавац је дужан да по потписивању овог уговора, а уз испоруку добара, доставља Купцу важећи
атест о здравственој безбедности и квалитету односно важећу потврду односно важеће стручно
мишљење, на основу лабораторијских анализа (сензорна, физичко-хемијска и микробиолошка
испитивања) од стране овлашћене институције (акредитоване лабораторије), оверен печатом и
потписом стручног и одговорног лица да је производ здравствено безбедан за људску исхрану (у
оригиналу или овереној копији).
Испорука
Члан 7.
Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно, у складу са
захтевима за испоруку наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке.
Добра се испоручију сваким радним даном на адресу Краља Милана IV-ог, број 90, у термину од 7,00
до 8,30 часова по количинама у требовању између продавца и купца.
У случају непоштовања динамике испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења плати
Купцу износ од 1 % (посто) од укупне уговорене вредности из члана 2. став 2. овог уговора, с тим да
укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупне уговорене вредности из члана 2. став 2.
овог уговора.
Укупне количине добара су оријентационе, а стварне ће бити приказане у захтевима за испоруку које
ће Купац достављати Продавцу.
Уколико се више од три (3) пута догоди случај непоштовања уговорне динамике испоруке, те уколико
понављањем непоштовања уговорне испоруке настану озбиљне негативне последице по Наручиоца,
Наручилац може једнострано раскинути уговор са добављачем. Наручилац је у обавези да претходно
сачини Записник и констатује основаност негативних последица непоштовања уговорене динамике
испоруке.
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Добављач прихвата да су укупне количине добара које су предмет јавне набавке, одређене на
годишњем нивоу, а према броју корисника услуга Геронтолошког центра, и сходно томе, током
реализације уговора могу одступати у односу на укупну уговорену количину (мања или већа
количина).
Купац је овлашћен да пун износ штете настале због неизвршене испоруке или због кашњења
Продавца са испоруком, наплати из бланко сопствене менице за добро извршење посла.
Члан 8.
Изузетно, Продавац може, а из разлога поремећаја на тржишту, извршити промену произвођача
наведеног у Понуди, уз претходну писмену сагласност Купца.
Уз захтев за промену произвођача, Продавац је дужан да достави за новог произвођача комплетну
документацију која је тражена Конкурсном документацијом за ову јавну набавку.
Због промене произвођача, Продавац не може тражити промену уговорене јединичне цене.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 9.
Продавац је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима квалитета и
здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности хране и Правилницима наведеним у
члану 4. овог уговора.
Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на декларацији добара.
Члан 10.
Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара.
Квантитативна и квалитативна контрола добара вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у
магацински простор Купца.
Утврђивање количине - квантитативни пријем врши се бројањем, мерењем и појединачним прегледом
сваког паковања.
Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди да
испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, овлашћен је да одбије пријем добара уз
обавезу да счини записник, без одлагања, писменим путем, обавести Продавца и захтева нову
испоруку добара уговорене количине и квалитета.
Рок за решавање рекламације је 24 часа од пријема писменог захтева Продавца путем е-маила.
Уколико Купац у току реализације овог уговора, 3 (три) пута не прихвати испоруку истог добра,
односно врати добра услед истих недостатака, Купац може отказати уговор, уз отказни рок од 15
(петнаест) дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука наплати из
бланко соло менице за добро извршење посла.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 11.
Продавац се обавезује да, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, на дан
закључења уговора, преда купцу оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла,
прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру
Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Геронтолшки центар
Крагујевац, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности
минимум 30 дана дужим од уговореног рока испоруке добара која су предмет јавне набавке..
Рок и начин плаћања
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Члан 12.
Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре од стране Продавца и
Купца, на рачун Продавца број __________________________, који се води код
____________________________ банке.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 15 (петнаест) дана. Отказни рок тече од
дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној
страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке,
Купац може раскинути Уговор на штету Продавца.
Завршне одредбе
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност
уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и
45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора решавати
споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за
њихово решавање бити надлежан суд у Крагујевцу.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два)
примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

--------------------------------------------

-----------------------------------------
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