Дел.бр: ДВВ оп I/1.4
Датум : 29.05.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ХРАНА
Отворени поступак
ЈН бр: ДВВ оп I/1

Нови Сад, мај 2018. годинe
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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(”Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.
ДВВ оп I/1.1 од 21.05.2018 године, Комисија за спровођење отвореног поступка јавне
набавке добара образована Решeњем бр. ДВВ оп I/1.2 од 21.05.2018 године,
припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ХРАНА
ЈН бр: ДВВ оп I/1
САДРЖАЈ:

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

Предмет

страна

Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике, (спецификације)
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН
и Упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Помоћни образац: Потврда о пријему понуде
укупан број страна

3
4
36
36
42
44
53
66
66

КОМИСИЈА:
Ред.
број

Име и призиме

Потпис

1.

Славица Шкрбић

члан комисије

2.

Владимир Миленковић

члан комисије

3.

Душица Тепић

члан комисије
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
НАРУЧИЛАЦ:

Пољопривредна школа са домом ученика

АДРЕСА:

Царице Милице бр.2 Футог

Радно време:

од понедељка до петка, од 07.00 до 15.00 часова

ИНТЕРНЕТ страница:

www.poljosko.edu.rs

Контакт особа:

Оља Баборац poljosko.racun@eunet.rs

1.1.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку.

1.2.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке је набавка добара - храна
Назив и ознака из ОРН:Храна, пиће, дуван и сродни производи – 15000000.
1.3.

ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама

Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама.
1.4.

ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци.
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
2.1.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (Оквирна количина и опис добара)

ОПИС ДОБАРА
Хлеб
бели, печени ,тип 500,
500гр.
Кифла баварска 130 гр, печена
(производ на базе квасног теста)
Бурек са сиром, 250 гр смрзнути
производ на бази савијаче са
надевом сира минимално 30%
Лепиње празне, 150 гр, Производ на
бази квасног теста, печено
Бурек са месом, смрзнути, 300 гр.
производ на бази савијаче са
надевом 30%
Бурек са кромпиром, печени 1000 гр,
производ на бази теста за савијаче,
са надевом кромпира минимално
30%
Ролница са виршлом, 100 гр печено,
на бази лиснатог теста, у тесту мин
30% маргарина за лисната теста са
масноћом 80%, виршла мин. 40 гр

Јед.
мере

оквирна
количина

ком

16000

ком

1000

ком

1200

ком

3000

ком

1200

ком

100

ком

4000

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
са ПДВ-ом

ПРОИЗВОЂАЧ
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Ролница са еурокремом, 100 гр.
Печено, на бази лиснатог теста, у
тесту мин 30% маргарина за
лисната теста са масноћом 80%,
надев мин 15 %.
Паштета са сиром, 100 гр печено,
производ на бази лиснатог теста у
тесту мин. 25% маргарина за
лисната теста са масноћом 80%
сира мин 35%
Погачица са чварцима, 100 гр,
печено, производ на бази квасног
теста,
минималнио
30%
мартагиназа лиснтаста теста са
масноћом 80%, надев 20 %
мелевених чварака.
Кроасан, печено, паковно, 100 гр,
производ на бази квасног лиснатог
теста пуњење: шункарица, сир, мин
30 % маргарина за лисната теста,
масноћа 80%, надев 15%
Кроасан, печено, паковано, 100 гр,
производ на бази квасног лиснатог
теста, пуњење еурокремом, мин 20
20%
Лиснато тесто, смрзнуто у блоку, у
тесту мин 25 % маргарина за
лисната теста са масноћом 80%
Подлога за пицу 200 гр, смрзнута,
производ на бази квасног теста
Мини пица смрзнута, 130 гр,
производ на бази квасног теста, са
надевом мин 30% (шункарица, сир
трапист, кечап, оригано)

ком

3500

ком

2500

ком

3000

ком

4000

ком

4500

кг

10

ком

500

ком

4000
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Сомун од 150гр, печен, на бази
квасног теста
Пуж са маком, 100 гр, печен, на бази
линатог теста, у тесту минимум 25%
маргарина за лисната теста са
масноћом 80%, надев минимум
35гр.
Ролница са вишњом, 100гр, печена,
на бази линатог теста, у тесту
минимум 30% маргарина за лисната
теста са масноћом 80%, надев
минимум 15%.
Ролница са јабуком, 100гр, печена,
на бази линатог теста, у тесту
минимум 30% маргарина за лисната
теста са масноћом 80%, надев
минимум 15%.
Бурек са месом печен 250 гр,
производ на бази савијаче, са
надевом минимун 30%
виршла у лиснатом тесту, 90 гр
смрзнута производ на бази квасног
лиснатог теста, мин 30% маргарина,
80% масноћа, надев 40%
ролниц а какао крем
лиснатом
тесту, 120 гр смрзнута производ на
бази квасног лиснатог теста, мин
30% маргарина, 80% масноћа,
надев 15%
ролница са јабуком
у лиснатом
тесту, 120 гр смрзнута производ на
бази квасног лиснатог теста, мин
30% маргарина, 80% масноћа,
надев 40%

ком

300

ком

1500

ком

1500

ком

1000

ком

300

ком

1000

ком

500

ком

500
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.

ролница са вишњом
у лиснатом
тесту, 120 гр смрзнута производ на
бази квасног лиснатог теста, мин
30% маргарина, 80% масноћа,
надев 40%
ролница јабука 3кг, смрзнута на
бази лиснатог теста мин 30%
маргарина, 80% масноћа, 15%
надев
ролница вишња 3кг, смрзнута на
бази лиснатог теста мин 30%
маргарина, 80% масноћа, 15%
надев
ролница сир 3кг, смрзнута на бази
лиснатог теста мин 30% маргарина,
80% масноћа, 15% надев
ролница какао крем 3кг, смрзнута
на бази лиснатог теста мин 30%
маргарина, 80% масноћа, 15%
надев
ролница пица 3кг, смрзнута на бази
лиснатог теста мин 30% маргарина,
80% масноћа, 15% надев
сечени хлеб у фолији тип 500. 500
гр
Тестенина
спирални
макарони:Пшенична крупица, вода,
400 грама
Тарана – тестенина за супу:
Пшенична
крупица,
вода,
1 килограм
Тестенина – резанци домаћи фида:
Пшенична крупица, вода, 200грама

ком

500

ком

100

ком

100

ком

70

ком

70

ком

70

ком

300

Ком

475

Ком

100

Ком

560
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36.

Брашно Т-400:Пшенично брашно Т400, влага 15%, пепел до 0,45%, 1
килограм
Тестенина за шпагете: Пшенична
крупица, вода, 500 грама
Коре за гибаницу, 0,5 кг

37.

Кукурузно брашно 1/1

ком

50

Коре за баклаву 0,500 кг
Макарони сечени 400 гр.: Пшенична
крупица,вода
Макарони
пужићи
400
гр.:
Пшенична крупица, вода

ком

80

ком

375

ком

125

кг

20

кг
кг
кг
кг

400
150
100
200

кг

100

кг

30

кг

30

ком

4000

34.
35.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.

широки дуги чипкасти резанци
пшенична крупица и вода
Бело месо без костију ( филе)
Пилеће батак без костију
Ћуреће бело месо-филе, без костију
Пилећи батак са костима
Пилећа карађорђева панирана, 120
гр пилећег белог меса, 50 гр кајмака,
јаја, брашно, презла, биљно уље
ћурећи медаљони, 120гр ћуреће
бело месо, сланина 3 листа, сир
трапист 30гр , шункарица 2 листа,
со, вегета
пилећи ражњићи у сланиници ,
120гр пилеће бело месо, сланина
танки лист
Јетрена паштета: нето количина 50
гр Састојци: бујон, свињско масно
ткиво, свињска јетра 15%, свињско
месо, свињско везивно ткиво,

Ком

400

Ком

250

Ком

200
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50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.

57.

беланчевинасти производи од соје,
поврће, кухињска со, кромпиром
скроб, зачини. Производ може
садржати протеине млека и глутен.
Јетрена
паштета: нето 100 гр
Ткиво, свињско месоII категорије,
свињска
јетра минимум 10%,
везивно
ткиво,
протеин
соје,
кухињска
со,зачини,стабилизатор(Е407),
Појачивач укуса (Е621),згушњивач
(Е415)
јунећа плећка бк
Месни нарезак: нето 150 гр Свињско
месо,масно ткиво,везивно ткиво,
кукурузни скроб,изоловани протеин
соје,кухиљска
со,
згрушњивач
Е407,емулгујућа
со
Е450,Е452,
зачини
појачивача
укуса
Е621,антиоксидансЕ301, конзерванс
Е250
лас каре
Јунеће месо без костију
Роштиљ кобасица
Суви врат – димљени
Пица шунка, сви. месо I категорије,
свињ.месо II
категорије,вода,
беланчевинасти производи од соје
скроб, кух.со, стабилизатор Е450,
Е451,
антиоксиданс
(Е301),
згушњивач( Е407), појачивач укуса
(Е621),
конзерванс
(Е250),
боја(Е120), шећер и зачини

ком

1500

кг

200

ком

1000

кг
Кг
Кг
Кг

800
100
300
150

Кг

300

Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

10/69

58.

59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.

Виршле
пилеће.
Механички
сепарисано
пил.месо,вода,беланчев.прозиводи
од
соје,
сунцокретово
уље,
кукурузни скроб, кух.со, декстроза,
емулгујуће соли Е450, Е451, Е452,
појачивач ароме, Е621,хидрозилати
биљних
беланчевина,екстрати
зачина, арома дима, антиоксиданс
Е300, конзерванс Е250
Сланина димљена
Сува ребра шпиц
Маст свињска
Кулен,свињско месо I категорије,
свињ.чврсто масно ткиво,кух.со,
смеша адитива и додатака, зачин,
конзерванс,стартер културе
Чајна
кобасица,
свињ.месо
I
категорије,свињ.чврсто
масно
ткиво,кух.со, смеша додатака и
адитива(декстроза,
шећер,
антиоксиданс,аскорбинс.киселина,
зачин и екстрат зачина, конзерван и
стартер културе
Мешано млевено месо
Димњена буткица

69.

каре, сечено, са костима, котлети,
160гр-кременадле
Свињски бут без костију
Свињска плећка без костију
Јунећи бут без костију

70.

Свињски врат без костију

66.
67.
68.

Кг

300

Кг
Кг
Кг

150
150
180

Кг

75

Кг

40

Кг

10

Кг

350

Кг

500

Кг
Кг

1200
350

Кг

500

Кг

350
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71.

72.

73.
74.
75.
76.

77.

Стишњена
шунка: свињ.месо I
категорије 55%,вода, кух.со, смеша
додатака
и
адитива,(декстроза:скроб,емулгатор
и,поликострат,кух.со,згушњивач,карг
енан,
појачивач
ароме,
мононатријумглутаминат,антиоксид.
Натријумизоаскорбат,беланчевимасти
производи
од
соје,кромпиров
скроб,прозиводи
од
крви,
конзерванс
Пилећа прса,пилећи филе58%,вода,
кук.скроб, кух.со,смеша додатака
адитива
и
зачина,згушњивач,
Обрађене гушеума алге, појачивач
ароме,мононатријум
глутаминат,антиоксиданс,беланчави
насти производи од соје,конзерванс
Димљена печеница
Јагњеће месо свеже
Прасеће месо свеже
свињка џигерица
Салама
мортадела,
састојци:
Свињско и јунеће месо друге
категорије, свињско масно ткиво,
вода, беланчевинасти производи од
соје (алегрен), скроб, кухињска со,
шећер, стабилизатор(Е450, Е451,
Е452), антиоксиданс(Е300, Е301),
конзерванс(Е250,Е262), боја(Е120),
појачивач
укуса(
Е621),
емилгатор(Е471) и зачини. Садржај
укупних протеина најмање 12%, а

Кг

250

Кг

50

Кг
Кг
Кг
Кг

50
100
100
100

кг

45
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садржај колагена највише до 30%.

78.

79.

80.
81.
82.

83.

Будимска салама Ферментисана
сува кобасица Састојци: свињско
месо прве и друге категорије и
јунеће месо прве и друге категорије,
чврсто масно ткиво свиња, кухињска
со, шећер, појачивач укуиса ( Е621),
конзерванс(Е250),антиоксиданс(Е30
1),
регулатор
киселости(Е575).
Сарджај протеина меса намање
20%, садржај колагена у протеинима
меса највише до 15%.
Алпска кобасица Састојски: свињско
месо, јунеће месо, масно ткиво,
кожица,
вода,
скроб,
беланчевинасти
производи
од
соје(алерген),
кухињска
со,
стабилизатор(Е450, Е451, Е452),
шећер,
антиоксиданс(Е300,Е301),
конзерванс(Е250),
појачивач
укуса(Е621),
емулгатор(Е421)
и
зачини. Садржај укупних протеина
минимум 12%, колагена максимум
25%.
Јунећа ребра за супу
Јунећа шницла од 120гр сечена
Свињска шницла од 120гр, сечена
Пљескавице 120гр, састојци:Јунеће
месо прва и друга категорија,
свињско месо друге категорије,
вода, кухињска со, беланчевинасти
производи од соје(алерген, зачини).
Садржај укупних протеина меса

кг

145

кг

45

кг

200

ком

1000

ком

100

ком

1500
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84.

85.

86.

87.

88.

најмање 14%, а колагена највише
15%
Ћевапи 20гр, састојци: Јунеће месо
прва и друга категорија, свињско
месо
друге
категорије,
вода,
кухињска
со,
беланчевинасти
производи од соје(алерген, зачини).
Садржај укупних протеина меса
најмање 14%, а колагена највише
15%
Српска кобасица Састојци свињско
и јунеће месо друге категорије,
свињско
масно
ткиво,
вода,
беланчевинасти
производи
од
соје(алерген), скроб, кухињска со,
шећер,
стабилизатор(
Е450,
Е451,Е452),
антиоксиданс(Е300,Е301),
конзерванс(Е250,Е262), боја (Е120),
појачивач
укуса(
Е621),
емулгатор(Е471) и зачини.Садржај
укупних протеина најмање 12%, а
колагена највише до 25%
Млеко
1/1:Стерилизовано,
Хомогенизовано
млеко,са
мин.
2,8%млечнемасти
Садржи лактозу као Саставни део
млека
Сир трапист
Млеко, кухињска со, мах 35, сирило,
мезофилне стартер
културе,
калцијумхлорид
Павлака 700грама , млечне масти
20%

ком

8000

кг

170

литар

3000

кг

100

ком

300
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89.

Јогурт 3,2 % млечне масти 0,18л

94.

Крем
сир
100 гр, сир, кисела
павлака, пастеризоцвано млеко,
маслац, стабили-затоир(Е412,Е415,
Е471), регулатор кисе-лости Е339,
конзерванс Е202, и кух.со
Топљени
сир – троугао
140
гр.,паковање 6 троуглова, сир
75%,вода 18%, со за топљење до
3%, Е452, Е339, кух.со 2,5%, сурутка
у праху 1,5%
Фета
сир 1
кг, пастеризовано
ултрафилтрирано млеко, кух.со,
бактерије мл.киселине, сирило
Маслац 10 гр.,мин. 82% млечне
Масти, мах. 16% воде
Ситни сир за гибаницу 1 кг

95.

Домаћи млади сир 1кг

90.

91.

92.
93.

96.

97.
98.

Неутрална павлака
за кување
500гр.,
воде,биљнаМаст
20%,обрано млеко у праху,малтоДестроза,модификованикукуруз.скро
бЗгушњивач
Е415,
емулгатор
Е472е,регулатор киселости Е340
Кајмак млади
Димљени сир, 45% мл.масти

Милерам
700гр.
Ферментисана
99. павлака са јогуртном културом са
22% мл.масти
Чоколадно млеко 250мл, садржај
100. пастеризовано млеко са 1% млечне
масти, шећер 5%, какао прах 1,5%,

ком

11000

ком

3000

ком

350

ком

150

ком

6500

ком

210

ком

300

ком

150

кг

10

кг

10

ком

100

ком

2000
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чоколада у праху 0,1%, згушњивач
карагенан, аромаваниле
Воћни јогурт 330gr, флашица, 2,8%
101. млечне
масти,
70%јогурт
са
2,8%млечне масти и 30%воће.
102. Ђумбир свеж (корен)

ком

2000

кг

1

103. Јабука А класа(јонатан)

Кг

700

104. Јабука А класа (грин смит)

кг

700

105. Банана А класа

Кг

1200

106. Поморанџа А класа

Кг

300

107. Крушка А класа

Кг

500

108. Першун А класа

Кг

350

109. Кромпир А класа

Кг

4000

110. Мрква А класа

Кг

1000

111. Лук црни А класа

Кг

1600

112. Купус свеж А класа

Кг

2000

113. Лук бели А класа
114. Пасуљ А класа, бели градиштанац

Кг

20

кг

130

Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг

130
180
150
150
400
220
350

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Пасуљ А класа, жути сумпораш
Карфиол А класа
Салата зелена А класа
Целер А класа
Парадајз свеж А класа
Свежи шампињони А класа
Краставац свеж А класа
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Јагоде А класа
Трешње А класа
Грожђе А класа
Лимун А класа
Чери парадајз А класа
Мали кукуруз-клипчић А класа
Лист першун, свеж, Француски А
класа
Паштрнак корен ,свеж, А класа
Рукола,свежа А класа
Плави патлиџан,свеж А класа
Ротквица, свежа А класа
Тиквице свеже,младе А класа
Паприка, свежа, А класа
Паприка бабура,свежа, А класа
Паприка љута,А класа
Мандарина, свежа А класа
Киви,свеж,А класа
Диње,свеже, А класе
Лубеница, свежа, А класа
Влашац 50 гр.
Блитва А класа
Спанаћ, А класа, свежи
Броколи, А класа, свеж
Прокељ, А класа
Бресква, А класа
Кајсија А класа
Грејфрут А класа, свеж
Вишње А класа
кромпир млади

Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг

200
200
450
90
3
2

Веза

20

Кг
кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Ком
Кг
Кг
Кг
Кг
ком
кг
кг
кг
кг
кг
Кг
кг
кг
кг

20
1
10
5
20
150
150
60
800
5
10
200
5
10
100
200
100
120
120
10
100
300
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Кечап
благи
1/1:Концентрат
парадајза, шећер,сирће,со,кукурузни
скроб,лимунска
киселина,
151.
стабилизатори(гуар и ксантан гума ),
конзерванс (калијум сорбет мах
0,1%) природна арома
Компот
од
брескве,
бресква,
152. вода,шећер, лимунска киселина
(Е330) 5/1
Пастеризовани
краставци:
сирће,
153. Краставци,вода,со,шећер,
зачини. 5/1
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Пастеризована паприка: Паприка,
вода, сирће, шећер,зачини.5/1
Ајвар:Паприка,плави
патлиџан,
сирћетна киселина, уље, со, шећер,
зачин. 5/1 kg
Феферона:Љути феферони, вода
сирћетна киселина,со.720 грама
Компот
кајсија
5/1,:
кајсија,
шећер,вода, лимунска киселина
Е330
Компот вишња 5/1: вишња, вода,
шећер, лимунска киселина Е330
Компот крушка: крушка, вода,
шећер, лимунска киселина Е330
кисели купус лист

Цвекла:свежа
цвекла,
вода,со,шећер,сирће 5/1
Грашак:млади
грашак,
162.
вода,со,шећер,5/1
Боранија:сечена боранија, вода,со
163. 5/1
161.

ком

200

ком

50

ком

200

Ком

200

ком

30

ком

15

Ком

50

Ком

50

кг

0

кг

50

Ком

80

Ком

150

Ком

150

Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

18/69

164. Шаргарепа смрзнута 10 кг.

Ком

10

165. Боранија смрзнута 10 кг.
166. Грашак смрзнут 10 кг.

Ком

10

Ком

10

Ком

1000

Ком

50

Ком

150

ком

50

Ком

20

ком

50

кг

150

кг

150

кг

250

ком

15

ком

20

Помфрит смрзнути 1 кг., Кромпир,
167. биљно
уље,
земља
порекла:
Пољска
Компот шљива 5/1: шљива, вода,
168.
шећер,лимунска киселинаЕ330
169. Царска мешавина 1 кг
Мексичка мешавина смрзнута 0,450
170. кг
171. Руска салата смрзнута 0,450 кг
172. Кинески мих 0,450 кг, смрзнут
Броколи
смрзнути,
цветови
173. броколија у смрзнутом стању.
Димензије цветова:20-40мм
Карфиол смрзнути, брзо смрзнути
174. цветови карфиола у растреситом
стању, димензије цветова: 20-40мм
Кукуруз шећерац, брзо смрзнути
кукуруз шећерац у растреситом
Технолошка
зрелост
175. стању.
прилагођена
употреби
у
угоститељству
Парадајз пире, паковање 4250гр,
конзерва
Састојци:
парадајз
176.
концентрат двоструки из троструког
суве материје 28-30%
Смрнуто мешано воће 300 гр.
177. Састав: јагода, малина, вишња,
црвена
рибизла,
без
додатог
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178.
179.

180.

181.

шећера.
Смрзнуте вишње 300 гр.
ђувеч 5/1 паприка, парадајиз, плави
патлиџан, црни лук, шаргарепа,
першун лист, ловор, сунцокретово
уље
Туњевина ситна: 170 гр.
туна
70%,сојабеанаил
29%,салт
15%,туњевина
70%,биљно
уље
29%,со1%,
Сардина:
125
гр.
Сардина
70%,биљно уље29%,со 1%,

182. сом –филет, килограмско паковање
Туњевина крупна: 170 гр.
туна
70%,сојабеанаил
29%,салт
183.
15%,туњевина
70%,биљно
уље
29%,со1%,
184. Филет- скуша 1/1кг
Калифорнијска пастрмка, паковање
1/1кг
Панирани рибљи штапићи смрзнути
1кг Састојци: месо рибе 32%,
панада
и
презла(пшенично
брашно,со,
паприка,
квасац),
пшенично брашно, кромпиров скроб,
186.
пириначни гриз, вода, месо лигњи
10%, репично уље, пшенично
брашно,
вода,
кромпирове
пахуљице, зачини(целер), пшенична
влакна, со.
Кекс 75 гр. Састав: Пшенично
187.
брашно, шећер, маслац, сојино
185.

ком

20

ком

20

ком

200

ком

100

ком

500

ком

800

ком

300

ком

10

ком

50

ком

3500
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188.

189.
190.
191.

192.
193.
194.
195.

196.

брашно, биљна маст (палмина),
мед, декстроза, сурутка у праху,
обрано млеко у праху, средство за
дизање теста, со, емулгатор, сојин
лецитин, витамин ц, Б6 На 100
грама садржи: масти 12,0 гр,
уг.хидрати 70,4 г, протеини 11,9 гр,
гвожђе 2,8 мг. Плазма кекс или
одговарајуће
Кухињска со 1 кг.: 99 – 99,5 % чистог
натријум хлорида, додатно средство
згрудњавања соли: Е536 мах, 10
мг/кл соли, јодирана со, калијевим
јодатом.
Сода
бикарбона:
Натријумхидрогенкарбонат,
средство
за
дизање теста, паковање од 1кг
Мед 25 гр:Пчелињи мед
Ванил
шећер:Млевени
шећер,арома,ванилин. 10 гр.
Прашак ѕа пециво:Средство за
дизање
теста
(натријумхидрогенкарбонат,динатријумдифосфат),кукурузни скроб, 10 гр.
Оригано 3 гр.
Млевени цимет 25 гр.
Бели лук у гранулама 28 гр.:Сецкани
сушени бели лук
Зачин за гулаш 50 гр. Састојци:
сушено поврће (црни лук, парадајз,
паштрнак, мрква) до 47%, зачини
(слатка млевена паприка, ким,
бибер) до 27%, кух.со до 20%,

кг

300

ком

10

ком

5200

ком

500

ком

500

ком
ком

300
250

ком

100

ком

250
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кук.скроб, појачивач ароме до 5%.
Зачин за роштиљ 60 гр:Беланчевине
соје 35%,кухињска со 25%,зачини
25%(црни лук у праху,бели лук у
праху,црни бибер млевени)натријум
хидрогенкарбонат(средство
за
197. дизање теста)декстроза,појачивач
арома(мононатријум
глутаминат
3%),динатријум,рибонуклеиди.Енерг
етска вредност 1085 КЈ,протеини
23,41 г.угљени хидрати 34,48 г,
масти 1,25 г
198. Ђумбир 38 г: Млевени ђумбир
199. Мускантни орашчић 16 гр.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

206.

207.

Чили 25гр:Сушена паприка
Мирођија 7 гр
Сецкани першун 7 гр
Ким 28 гр:Семе кима
Зачин за рибу 25 гр. Састојци: кух.со
51%, зачини 23%, сушено поврће
8%, шећер, кук.скроб, екстракти
квасца.
Бибер црни млевени 1/1кг
Млевена паприка 1 кг: Црвена
слатка млевена зачинска паприка,
Енергетска вредност 982 КЈ, угљени
хидрати 21,00, беланчевине 14,8,
масти 9,4.
Чоколадица 30 гр:Шећер ,пуномасно
млеко
у
праху
25%
,како
маслац,какао маса, обрано млеко у
праху(3%)емулгатор(сојин

ком

100

ком

10

ком

10

ком
ком
ком
ком

10
30
150
5

ком

50

кг

5

ком

32

ком

2000
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208.

209.

210.

211.

лецитин),арома.Млечна
чоколада
садржи најмање 27% укупне суве
материје какао делова,минимум
25% укупне суве материје млека,
минимум
5,5%
млечне
масти(најлепше
жеље
или
одговарајуће)
Чоколадица 30гр:Какао крем са
пиринчем, шећер, хидрогенизована
биљна маст, сурутка у праху, какао
прах са редукованим садржајем
какао
маслаца, експандирани
пиринач мин 6%, пуномасно млеко у
праху, обезнашћено сојино брашно,
емулгатори(Е476, сојин лецитин,),
арома, јо- јо или одговарајуће
Еурокрем
блок
50
гр.шећер,
биљ.,маст, обрано млеко у праху (
мин 7,5 %,безмасне суве материје
млека), какао прах са редукованим
садржајем како масти ( мин.3,5%,
суви немасни како делови), лешник
мин 3%, сојино брашно, сурутка у
праху, емулгатор, сојин лицитин и
арома
Мармелада 30 гр.:Јабука, кајсија,
вишња,шећер, лимунска киселина,
пектин( средтсво за желатирање,
без вештачких боја и арома)
Еурокрем
100гр.:Шећер,биљно
уље,хидрогенизована биљна маст,
обрано млеко у праху (мин 2,5 5
сувих немасних какао делова)
лешник (3%) сојино брашно, сурутка

ком

2800

ком

3500

ком

3500

ком

800
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212.

213.

214.

215.

216.
217.

у праху, емулгатор сојин лецитин
ароме, енергетска вредност 2.272
КЈ,протеини 6,5 г. Угљени хидрати
58,5г.масти 31,5 г
Мајонез
1л:Рафинисано
сунцокретово уље мин. 75% вода,
жуманце, сирће, шећер, сенф,
со,арома,лимунска
киселина,антиоксиданс(Е385)
Пиринач 1 кг., ољуштен, глатзирани,
дугог зрна
Сенф: Вода мах 78%,бела слачица,
винско
сирће,кухињска
со,црна
слачица,
природна
боја
(рибофлавин)може
да
садржи
трагове млека,јаја и целера.,
1
килограм
Додатак јелима са поврћем. Кух. со
макс 60%, појачивачи ароме, шећер,
сушено поврће макс.14%, декстроза,
зачини, природна боја. 1/1
Ловоров лист 5 гр. , Сушени лист
ловора
Шећер: Земља порекла Србија 1/1

218. Сирће:9% сирћетне киселине 1/1
Чај:
мешавина
биљног
чаја,
219. ароматизована аромом шумског
воћа
Кафа: кафа арабика и кафа робуста
220.
, млевена 500 гр.
Мармелада мешана од
3 кг.
221. Састојци: шећер, каша јабуке 405 гр,
брескве 405 гр, шљива 240 гр и

ком

100

ком

300

ком

110

ком

120

Ком

90

Ком

1000

ком

200

Ком

150

ком

100

ком

7
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222.

223.

224.

225.
226.

227.

228.
229.

вишња 150 гр. Средство за
желирање пектин и лимунска
киселина. Сува материја мин.67%.
Сок 0,2л јабука брик са сламчицом.
Минимум 50% воћног садржаја. На
100мл садржи: масти 0,01 г,
протеини 0,2 г и уг.хидрати 10,53 г
Сок од парадајза 1 л, без додатка
шећера. На 100 мл садржи: масти
0,12 г, уг.хидрати 4,06 г и протеини
0,94 г.
Сок од јабуке 1л. Минимум 50%
воћног садржаја. На 100мл садржи:
масти 0,01 г, протеини 0,2 г и
уг.хидрати 10,53 г
Уље 1 л, : Сунцокретово уље,
природни извор витамина Е
Суво грожђе 100, грама
Млевени мак вакумирани 400 гр.,
Млевени плави мак (72 -80 %)
шећер у праху, лимунска киселина
(Е330) природно идентична арома
ваниле
Мед 1 кг
Сусам 100 гр.

Чоколада за кување 200 гр.
Састојци: шећер, какао маса, какао
230. бутер, емулгатор Е322, ванилин,
чоколадна маса садржи укупне суве
материје какао делова мин.45%.
Несквик 400 гр. Састојци: шећер,
какао
прах
са
редукованим
231.
садржајем какао маслаца (21,3%)
декстроза, емулгатор (соја лецитин),

Ком

4000

ком

300

ком

300

л

1000

ком

80

ком

50

ком
ком

15
15

ком

135

ком

150
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минерали, витамини, со, цимет,
арома.
Просечна
нутритивна
вредност на 100 г: масти 3,0 г,
уг.хидрати 79 г, протеини 5 г, гвожђе
17 мг и цинк 7,6 мг.
Пудинг ванила: Кукурузни скроб,
232. кухињска со, природно идентична
арома ванилије 1 кг.
233. Кокосова брашно 100 гр.

234.

235.

236.

237.

238.

Какао прах 100 гр. Састојци: какао у
праху са редукованим садржајем
какао - маслаца (садржи 10 -12%
какао маслаца рачунато на суву
материју).
Пшенични гриз: Т -400 ситни, 500
грама
Шећер у праху 500гр: Млевени бели
конзумин
шећер
уз
додатак
кукурузног скроба(средство против
згрудвавања ) мах 5%, величина
честица мања од 0,15 мм
Шлаг пена 1 кг. Састојци: шећер,
декстроза, хидрогенизовано биљно
уље, глукозни сируп у праху, обрано
млеко у праху, сурутка у праху,
емулгатор Е471, млечни протеини,
стабилизатори Е466
и Е412,
природно идентична арома слатке
павлаке и ваниле.
Газирана вода 2л. 1 литра воде
садржи: суви остатак на 180° - 1185
мг/л, натријум 398,20 мг/л, хлориди
310,50мг/л,
калцијум
31
мг/л,

ком

25

ком

60

ком

10

ком

40

ком

20

ком

2000

Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

26/69

магнезијум 21,9 мг/л, јод 0,98 мг/л.
Сок Кока кола 1 л. Састојци: вода,
високо фруктозни сируп, шећер,
угљен диоксид мин. 2г/л, боја Е150,
киселина:
фосфорна
киселина,
природне ароме укључујући и
кофеин, у 100мл садржи: масти 0 г,
уг.хидрати 10,9 г, протеини 0 г
Свеж квасац 50 гр.
Маргарин стони 500 гр. Састојци:
биљно
уље
(палмино,
сунцокретово), вода, емулгатори,
кух.со 0,1%, киселине Е270 и Е330,
биљне маст (палмине), конзерванс,
арома, боја.
Маргарин млечни 500 гр. Састојци:
биљно
уље
(сунцокретово
и
палмино), вода, палмине биљне
масти, млеко у праху 1,5%,
емулгатори,
кух.со
0,2%,
конзерванс, киселине Е270 и е330,
витамини Е, А, Д3, арома и боја.
Лимунтус за исхрану, лимунска
киселина Е330 1/1
Јаја А класе

ком

100

ком

300

ком

200

ком

120

кг

3

ком

18000

245. Палента 500 грама

ком

200

Наполитанке 92,5 гр млеко и
лешник. Садржи: шећер, пшенично
брашно, биљна маст (палмина)
246.
сурутка у праху, кукурузни скроб,
обрано млеко у праху, сојино
брашно, лешник, какао прах са

ком

3000

239.

240.

241.

242.

243.
244.
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247.

248.
249.
250.
251.
252.

253.

254.

255.

редукованим
садржајем
какао
маслаца, со, емулгатор, сојин
лецитин, природна арома млека,
средство за дизање теста и ароме.
Кукуруз шећерац конзерва 850 мл.,
кукуруз шећерац у зрну, вода,
шећер, со
Маслине пуњене зелене 1/1, зелене
одгорчене маслине без коштица,
паста од паприке, вода.
Маслине црне целе 1 кг, без
коштица, вода, црне маслине, со.
Маслине целе без коштице зелене
1 кг, вода, зелене маслине, со.
Нес кафа 250 гр., 100%кафа
Сок од вишње 1л. Воћни садржај
мин. 35%. На 100 мл садржи: масти
0,02 г, уг.хидрати 12,66 г, протеини
0,43 г
Цедевита
лимун 1/1, шећер,
лимунска
киселина,регулатор
киселости,
натријев
хидрогенкарбонат, природна арома
лимуна,
аскорбинска
кисе.,
згушњивач Е414,
Сок од јагоде 1 л. Воћни садржај
мин 50 %, од тога каша јагоде
23,5%, каша јабуке 22,5% и сок
грожђа из концентрисаног воћног
сока 4%. На 100 мл садржи: масти
0,03 г, уг.хидрати 10,95 г, протеини
0,14 г
Сок од наранџе 1л. Воћни садржај
мин.50%. На 100 мл садржи: масти

ком

25

ком

10

ком

5

ком

5

ком

25

ком

250

ком

6

Лит.

250

ком

200
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256.

257.

258.

259.
260.

261.

262.

263.

0,05 г, уг.хидрати 9,95 г, протеини
0,46 г
Сок од брескве 1 л.Каша брескве
26% и каша јабуке 24%. На 100 мл
садржи: масти 0,04 г, уг.хидрати
10,51 г, протеини 0,5 г
Негазирана 1,5 л. 1 литра воде
садржи: суви остатак на 180 ° - 55
мг/л, калцијум 9,6 мг/л, магнезијум
0,9 мг/л, натријум 2,7мг/л.
Пудинг чоколада 1/1 : кукурузни
скроб, какао прах са редукованим
садржајем масти, природна боја
Е172, арома чоколаде.
Чај камилица : цвет камилице 100%,
филтер кесице 20/1
Чај Нана, лист нане 100%, филтер
кесице, 20/1
Чај јагода са ванилом, 40 гр, 20
филтер врећица. Мешавина биљног
чаја са аромом јагоде и ваниле, I
квалитет. Састојци: цвет хибискуса,
плод дивље јабуке, плод шипка,
арома јагоде 4%, кора поморанџе,
плод зове, корен слатког дрвета,
арома ваниле 2%, лист јагоде, плод
јагоде 0,5%, гранулат ваниле 0,5%.
Чај Зелени 30гр, осушени лист
100%,филтер кесица 20/1
Чај брусница, мешавина биљног
чаја са аромом бруснице, 40 гр, 20
филтер врећица. Састојци: цвет
хибискуса, плод дивље јабуке, плод
шипка, арома бруснице 8%, лист

ком

200

ком

1000

ком

14

паковање

50

паковање

100

паковање

80

паковање

40

паковање

100
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264.

265.

266.

267.

бруснице 7%, плод зове и плод
бруснице 3%.
Цедевита наранџа 1кг. Састојци:
шећер,
лимунска
киселина,
регулатор
киселости:
натријум
хидрогенкарбонат, природна арома
наранџе, боја Е160е, Л-аксорбинска
киселина, калцијум. Садржи на 100
г: масти 0 г, уг.хидрати 84 г,
протеини 0 г.
чоколадица: шећер, глукозни сируп,
палмина маст, какао маслац, млеко
у праху 7%, сурутка у праху, какао
маса, хумектант сорбитол, белањак
у праху, емулгатори, сунцокретов
лецитин Е476, со, ароме, чоколадни
прелив садржи најмање 35% укупне
суве материје какао делова. Киди
или одговарајуће
Обланде
Састојци: пшенично
брашно,
кукур.скроб,
потпуно
хидрогенизована
биљна
маст,
средство
за
дизање
теста,
емулгатор-сојин лицитин, кухињска
со
Млевени кекс 800 гр. Састав:
Пшенично брашно, шећер, маслац,
сојино
брашно,
биљна
маст
(палмина), мед, декстроза, сурутка у
праху, обрано млеко у праху,
средство за дизање
теста, со,
емулгатор, сојин лецитин, витамин
ц, Б6 На 100 грама садржи: масти
12,0 гр, уг.хидрати 70,4 г, протеини

Кг

13

Ком

3000

ком

30

ком

13

Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

30/69

268.

269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

11,9 гр, гвожђе 2,8 мг. Плазма или
одговарајуће
Петит кекс 600 гр. Садржи:
пшенично брашно, шећер, палмина
маст, инвертни шећерни сируп,
глукозни сируп, средства за дизање
теста Е500 и Е503, кухињска со,
ароме, емулгатор, сојин лецитин.
Кестен пире, шећер, кес.пире 75%
Јестиве
корпице
за
колаче,
пшенично брашно, маргарин, јаје у
праху,
Рогач
Чоколада у праху 100 гр, мин. 22%
какао делова.
Маслиново рафинисано уље 1л, од
комине маслине.
Свеже коре за лазање 500гр:
пшенични гриз, вода, свежа јаја, со,
емулгатор (сојин лецитин).
Лешник печени 100гр
Бадем печени, 100гр

277. Пшеница белија 1 кг.
Сок црвени воћни микс 0,2 л у брику
са сламчицом, воћни садржај мин
278. 50%. На 100 мл садржи: протеини
0,24 г, уг.хидрати 11,27 г, масти 0,01
г
Сок бресква 0,2 л у брику са
сламчицом. Воћни садржај мин 50%,
279.
од тога каша брескве 26% и каша
јабуке 24%. На 100 мл садржи:

ком

17

кг

1

ком

200

кг

1

ком

5

ком

2

ком

600

ком
ком

10
10

ком

5

Ком

3000

Ком

3000
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280.

281.

282.

283.

масти 0,04 г, уг.хидрати 10,51 г,
протеини 0,5 г
Сок од јагоде 0,2 л у брику са
сламчицом. Воћни садржај мин 50
%, од тога каша јагоде 23,5%, каша
јабуке 22,5% и сок грожђа из
концентрисаног воћног сока 4%. На
100 мл садржи: масти 0,03 г,
уг.хидрати 10,95 г, протеини 0,14 г
Сок Кока кола 2 л. Састојци: вода,
високо фруктозни сируп, шећер,
угљен диоксид мин. 2г/л, боја Е150,
киселина:
фосфорна
киселина,
природне ароме укључујући и
кофеин, у 100мл садржи: масти 0 г,
уг.хидрати 10,9 г, протеини 0 г
Прелив за дезерте са укусом
чоколаде 350 гр. Састојци: глукозни
сируп, шећер, вода, какао у праху
мин.8%, модификовани кукурузни
скроб, емулгатор: сојин лецитин,
арома ваниле, регулатор киселости:
лимунска
киселина,
конзерванс
Е202 и кух.со.
Еурокрем течни 25 гр. Микс млечног
50% и какао крем производа 50%.
Састојци:
шећер,
сунцокретово
биљно уље, палмина маст, обрано
млеко/млеко у праху 8,5%, какао
прах са редукованим садржајем
какао масти 4%, лешник 3%, сурутка
у праху, емулгатор сојин лецитин и
ароме.

Ком

2500

ком

300

ком

10

ком

10000
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УКУПНО :

Место и датум

/

/

ПОНУЂАЧ:

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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2.2.

КВАЛИТЕТ

Квалитет испоручених добара мора бити у складу са важећим стандардима за
поједине врсте артикала, као и у складу са важећим Законом о трговини (Сл. гласник РС
бр.53/2010 и 10/2013 члан 34. и 40), Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр.
41/2009), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета (Службени гласник бр.72/2010).
2.3.

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Дата у спецификацији добара под тачком 2.1.
2.4.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
КВАЛИТЕТА ПРИЛИКОМ ПРИЈЕМА ДОБАРА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ГАРАНЦИЈЕ

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне
испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Понуђача на месту
испоруке добара.
Контрола ће се вршити органолептичким прегледом, мерењем температуре
транспорта (месо, млеко...), мерењем тежине и контролом количине достављене хране. Сви
примећени недостаци биће записнички констатовани.
Понуђач мора исте отклонити истог дана од дана сачињавања записника о уоченим
недостацима.
Гарантни рок је рок који признаје произвођач.
Гаранција на испоручена добра предметне јавне набавке према Декларацији
произвођача.
2.5.

ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Понуђач ће Наручиоцу испоручивати добра из техничке спецификације са структуром
цене , сукцесивно у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и
места испоруке .
Количину и динимаку испоруке утврђује Наручилац у складу са својим потребама , а на
основу поруџбенице упућене Понуђачу.
Понуђач ће извршити испоруку добара по данима наведеним у поруџбеници коју Наручилац
упућује Добављачу телефоном, путем факса или електронском поштом.
Рок испоруке је елемент критеријума и износи најмање 1 , а најдуже 5 дана од дана
достављања наруџбенице.
Понуђач ће добра испоручивати на адресу Наручиоца Царице Милице бр.2 Футог.
Свака испорука добара мора бити пропраћена траженом захтевима за квалитет и
документацијом у складу са захтевима из конкурсне документације.
У случају ванредних околности (квара опреме за припрему хране, непредвиђеног
дневног повећања броја корисника) Добављач је у обавези да испоруку изврши у року од 1
часа од часа издате писмене поруџбенице.
НАЧИН И ПОСТУПАК МЕРЕЊА ДОБАРА: Понуђач је дужан да Наручиоцу испоручи
требовану количину и дужан је да је тачно измери. Под тачним мерењем подразумева се
испорука стварно тражене количине производа изражене у одговарајућим мерним
јединицама, килограмима, грамима, литрима.
Амбалажа за паковање се не урачунава у количину испоручених добара.
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Уколико се добра не испоручују у папиру или сличном лаганом материјалу, већ у
кутијама, дрвеним или пвц гајбама, пвц кантицама и слично, код мерења се мора одбити
тара, односно тежина амбалаже.
Свака испорука добара мора бити пропраћена траженом захтевима за квалитет и
документацијом:
ПОСЕБНО ДЕФИНИСАНИ ЗАХТЕВИ ПРИ ИСПОРУЦИ НАМИРНИЦА
ГРУПА
ЗАХТЕВИ
ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАМИРНИЦА
ЗА КВАЛИТЕТ
- Потпуна декларација
- Решење Министарства пољопривреде,
- Транспорт у возилу са шумарства и водопривреде за објекте
Свеже месо,
расхладним
уређајем
на намењене производњи или преради
температури до +4C
тражених производа * од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
Потпуна декларација
Транспорт у возилу са спецификације (доставити приликом
Свеже
расхладним
уређајем
на прве испоруке добара)
пилеће месо
- АТЕСТ произвођача – ИЗЈАВА којом
температури до +3C.
произвођач гарантује да је конкретна
предметна испорука
безбедна за
употребу. (уз сваку испоруку)
- Отпремница у три примерка
Свежа
односно
свеже - Решење Министарства пољопривреде,
замрзнута,
шумарства и водопривреде за објекте
на почетку рока употребе,
намењене производњи или преради
- Потпуна декларација,
тражених производа од произвођача
-Транспорт смрзнуте рибе у који је наведен у табели 2.1. техничке
возилу
са
расхладним спецификације (доставити приликом
уређајем на температури од - прве испоруке добара)
Риба
10 до -25C а свежа риба на - Извештај о здравственој исправности
температури до + 4C
пошиљке издата од акредитоване
лабораторије
(извештај
обухвата
анализу
на
пестициде и тешке метале а увезене
рибе и на радиоактивност)
- Отпремница у три примерка
На почетку рока употребе
- Решење Министарства пољопривреде,
Потпуна декларација
шумарства и водопривреде за објекте
Транспорт у возилу са намењене производњи или преради
препорученом температуром тражених производа од произвођача
до +8С
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
Лаборат. извештај о здравственој
Сувомесни
исправности
пошиљке
издата
од
производи
акредитоване лабораторије / квартално
достављање.
- АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА
којом произвођач гарантује да је
конкретна
предметна
испорука
безбедна за употребу. (уз сваку
испоруку)
Отпремница у три примерка
Млеко и
Потпуна Декларација
- Решење Министарства пољопривреде,
млечни
Транспорт у возилу са
шумарства и водопривреде за објекте
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производи

Смрзнуто
поврће
и воће

препорученом температуром
од 0 до +8 C

намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- Лаборат. извештај о
здравственој
исправности
пошиљке
издата
од
акредитоване
лабораторије
/
двомесечно достављање
- АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА
којом произвођач гарантује да је
конкретна
предметна
испорука
безбедна за употребу, (уз сваку
испоруку.)
- Отпремница у три примерка

Амбалажа - кутија.
Потпуна декларација
- Транспорт у возилу са
расхладним
уређајем
на
температури од -18 до -25С

Извештај
о
здравственој
исправности пошиљке, издата од
акредитоване лабораторије, а извештај
обухвата анализу на пестициде и тешке
метале, а увезено воће и поврће и на
радиоактивност.
- Извештај о здравственој исправности
пошиљке издата од акредитоване
лабораторије
(извештај
обухвата
анализу на пестициде и тешке метале а
увезено воће и поврће
и на радиоактивност
- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- Лаборат. извештај о
здравственој
исправности
пошиљке
издата
од
акредитоване лабораторије / квартално
достављање
АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА којом
произвођач гарантује да је конкретна
предметна
испорука
безбедна за
употребу. (уз сваку испоруку)
- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- Извештај о здравственој исправности
пошиљке издата од акредитоване
лабораторије – уз сваку испоруку.

-

Потпуна декларација

Конзервирано
воће и поврће

- Одговарајућа амбалажа –
папирни џакови и папирне
вреће
- Возило намењено за превоз
ових производа
- Потпуна декларација.
Брашно и
прерађевине
од житарица

Потпуна декларација
Транспорт у возилу са
расхладним
уређајем
на
температури од 0 до +10 С
Уље и
маргарин
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Свеже воће и
поврће

Остале
намирнице
широке
потрошње

Свака испорука робе мора да задовољити следеће:
Свеже воће и поврће мора бити достављено у возилу намењеном
за превоз воћа и поврћа и то у одговарајућој амбалажи са декларацијом.
Производи морају бити свежи, зрели, чисти, одговарајуће -тражене
грамаже тј. калибрирани.
Отпремница у три примерка
Потпуна декларација, а за
За испоруку јаја:
јаја навести класу и квалитет.
Решење
Министарства
Одговарајућа амбалажа
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде за објекте намењене
производњи или преради тражених
производа од произвођача који је
наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
Извештај
о
лабораторијском
испитивању издата од акредитоване
лабораторије – уз сваку испоруку.
- Потврда о дезинфекцији возила,
АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА
којом произвођач гарантује да је
конкретна предметна
испорука безбедна за употребу.
- Отпремница у три примерка.

*

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за
ветерину о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекте намењене
производњи или преради тражених производа (упис у Централни регистар објеката)
НАПОМЕНА: АТЕСТ – Изјава произвођача мора да садржи датум испоруке, количину робе
која се испоручује, сериски број испоруке или шарже за коју произвођач даје гаранцију да је
исправна.
2.6

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке добара је седиште Наручиоца.

2.7

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: нису предвиђене
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3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација за предметну јавну набавку НЕ садржи техничку
документацију и планове.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У
И

ПОСТУПКУ
УПУТСТВО

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Ред.
бр.

1.

УСЛОВИ

да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. став 1.
тачка 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. став 1. тачка 2) Закона);

ДОКАЗИ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Напомена: Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе овај доказ, јер
је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
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.
Напомена: Уколико уверење Основног суда
не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за
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кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита;
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).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и Уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
да је измирио доспеле порезе, НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства
доприносе и друге јавне дажбине у финансија Понуђач је у обавези да достави
свих
надлежних
локалних
складу са прописима Републике уверења
3.
Србије или стране државе када има самоуправа на којима се понуђач води као
обвезник
изворних
локалних
седиште на њеној територији (чл. 75. порески
став 1. тачка 4) Закона);
прихода. Дакле, уколико понуђач има
обавезу плаћања пореза и других јавних
дажбина у више локалних самоуправа,
потврде свих тих управа јединица локалних
самоуправа
представљају
доказе
на
околност да понуђач испуњава обавезни
услов из члана 75. став 1.тачка 4) ЗЈН.
Доказ не може бити старији од два месеца
Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

39/69

Да има важећу дозоволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке –
производња и промет хране
А) Решење о дозвољеном увозу
робе
Б)
Решење
за
хлађење,
замрзавање,
складиштење
или
производњу, прераду
производа животињског порекла

4.

5.

да је поштовао обавезе које
произлазе 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 (чл.

пре отварања понуда.
A. Решење
Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине о дозволи за увоз робе.
Уколико
понуђач
није
увозник
потребно је доставити Решење за
увоз робе од увозника.

B.

Потврда
Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства
и водопривреде да је уписан у
Централни регистар у складу са чл.15
Закона о безбедности хране
(
Сл.гласник РС Србије 41/09)

-

Решење
Министарства
пољопривреде,
шумарстав
и
водопровреде – Управа за ветерину о
испуњености
ветеринарскосанитарних
услова
за
објекте
намењене производњи или преради
тражених производа.
Уколико понуђач није произвођач
наведених производа овакво Решење
доставља за произвођача од којег ће
набављати робу и којег је навео у
табели Спецификација робе са
описом и количинама.
Решење
Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине, Управа за ветерину, о
испуњености санитарних услова за
хлађење, замрзавање и складиштење
производа животињског порекла –
свежег меса, свежег пилећег меса,
рибе (свеже
и конзервиране),
сувомеснатих производа, млека и
млечних производа.

Изјава о поштовању прописа Образац 6.5.
Напомена: Изјаву о поштовању прописа
морају да потпишу и овере печатом сви
понуђачи.Уколико понуду подноси група
понуђача, ова изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.

75. став 2. Закона)

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
А) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
да у претходној години (2017) има Референт листа о испоруци добара која су
референце
о
испоруци
добара предмет јавне набавке у 2017. години, са
наведених у техничкој спецификцији, а потврдама потписаним и овереним од
која су предмет јавне набавке у стране наручиоца купаца којима је извршена
минималном
укупном
износу
од набавка. Референт листа и потврде се дају
30.000.000,00 динара bez pdv.
на образцима који чине саставни део
1.
Конкурсне документације.
Наручилац неће признати потврде које су
добијене од међусобно правно повезаних
лица.
Наручилац задржава право да тражи на увид
оргинал уговоре из којих се могу проверити
наводи из референт листе и потврда.
да има имплементиран и сертификован
Копија
важећег
сертификата
HАCCP
HАCCP систем безбедности хране за
система за промет, продају и складиштење
промет, продају и складиштење, а ако
издатог од старне акредитоване установе ,
2.
је дата заједничка понуда сваки
који у случају подношења заједничке понуде
понуђач из групе понуђача да
мора доставити сваки понуђач из групе
испуњава захтевани услов.
понуђача
да понуђач има сертификован и Копије захтеваних стандарда ОHSAS 18001 ,
успостављен:
ISO 14001 и ISO 22000 издатих од старне
 систем
управљања
заштитом акредитоване установе , које у случају
мора
здравља и безбедношћу на раду подношења заједничке понуде
доставити
сваки
понуђач
из
групе
понуђача
OHSAS 18001 за трговину и
складиштење намерница биљног и
животињског порекла;
 систем
управљања
заштитом
3.
животне средине ISO 14001 за
трговину и складиштење намерница
биљног и животињског порекла и
 систем управљања безбедношћу
хране ISO 22000.
а ако је дата заједничка понуда сваки
понуђач из групе понуђача да
испуњава захтевани услов
да понуђач поседује уовор са Фотокопија уговора са акредитованом
лабараторијом
акредитованом
од лабараторијом од старне АТС о вршењу
стране акредитационог тела Србије за контроле квалитета намерница.
вршење
контроле
квалитета
4.
намерница, а ако је дата заједничка
понуда сваки понуђач из групе
понуђача да испуњава захтевани
услов.
Б) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
5.
да понуђач није био у блокади у Потврда НБС-а о броју дана неликвидности
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6.

последње
3
године
од
дана
објављивања јавног позива, а ако је
дата заједничка понуда сваки понуђач
из групе понуђача да није био у
блокади у последњих 3 године од дана
објављивања позива у складу са
чланом 81. ЗЈН.

издата после дана
објављивања јавног
позива , коју у случају подношења
заједничке понуде мора доставити сваки
понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2.
Закона о јавним набавкама.).

да понуђач није пословао са
губитком у претходне три године

- образац БОН ЈН за 2015,2016 и 2017
год. издат од Агенције за привредне
регистре

В) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
7.
минимум три доставна возила, од којих
је једно хладњача за испоруку добара ,
са важећим Решењем за јавни превоз
ствари.

Г) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
8.
минимум 10 радно ангажованих лица
од којих:
•
мора бити три возача и
•
минимум
1
дипломирани
инжењер технологије.

ДОКАЗИ
Фотокопија саобраћајне дозволе или полисе
осигурања или уговор о закупу или други
уговор којим се доказује право располагања.
Уколико понуђач доставља уговор о закупу
доставних возила, неопходно је да уз исти
достави и фотокопију саобраћајне и полисе
осигурања за то возило.
За возило хладњачу доставити и уверење атест акредитованог тела да је доставно
возило хладњача.
Решење Министарства саобраћаја за јавни
превоз ствари.
ДОКАЗИ
копија уговора о радном

М образац,
ангажовању
као доказ о радном ангажовању технолога
неопходно је доставити фотокопију дипломе
или радне књижице
У колико су лица радно ангажована мимо
заснивања радног односа код понуђача
потребно је да доставе за лица која су у
радном односу М образац послодавца код
кога су у радном односу.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведених у табеларном приказу обавезних услова понуђач доказује достављањем свих
доказа наведених у табеларном приказу.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведених у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем свих
доказа наведених у табеларном приказу.
За ову јавну набавку тражи се испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН.
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине о дозволи за увоз
робе. Уколико понуђач није увозник потребно је доставити Решење за увоз робе од
увозника.
Потврда Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде да
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је уписан у Централни регистар у складу са чл.15 Закона о безбедности хране (
Сл.гласник РС Србије 41/09)
Решење Министарства пољопривреде, шумарстав и водопровреде – Управа за
ветерину о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекте намењене
производњи или преради тражених производа.
Уколико понуђач није произвођач наведених производа овакво Решење доставља за
произвођача од којег ће набављати робу и којег је навео у табели Спецификација
робе са описом и количинама.
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за
ветерину, о испуњености санитарних услова за хлађење, замрзавање и складиштење
производа животињског порекла – свежег меса, свежег пилећег меса, рибе (свеже и
конзервиране), сувомеснатих производа, млека и млечних производа.

Испуњеност обавезног услова из члана 75.став 2. ЗЈН за учешће у поступку
предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (У делу 6. ове Конкурсне документације,
образац 6.5), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове ИСПУЊАВАЈУ ЗАЈЕДНО, осим
додатног услова финансијског капацитета да понуђач није био у блокади последње 3
године од дана објављивања позива и да није пословао са губитком у претходне три
године, пословног капацитета да понуђач поседује ХАСАП сертификат, успостављен
систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001; систем
управљања заштитом животне средине ISO 14001 , систем управљања безбедношћу
хране ISO 22000 и уовор са лабараторијом акредитованом од стране акредитационог
тела Србије за вршење контроле квалитета намерница који мора да испуни сваки од
учесника заједничке понуде.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку
јавне набавке, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити ОП образац лица овлашћеног за
заступање.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
НАПОМЕНА:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим
Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

43/69

уколико није другачије одређено конкурсном документацијом.
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 о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора да тражи од понуђача
са којима ће закључити уговор, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до
4) Закона, сходно чл. 78. Закона.
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.
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 не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

5.2.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац
ће уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке .
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1.

Образац ПОНУДЕ

ПОНУДА

БРОЈ __________ од ____________ године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ХРАНА
ЈН бр: ДВВ оп I/1

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара - храна, ЈН бр: ДВВ
оп I/1, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.poljosko.edu.rs дана 29.05.2018. године

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
НАЗИВ И ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
Интернет страница на којој су докази
из члана 77.ЗЈН јавно доступни
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити начин подношења понуде)
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САМОСТАЛНО

 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА :

ХРАНА

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а:
ВРЕДНОСТ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са обрчунатим ПДВ-ом
РОК ИСПОРУКЕ:
вирмански на рачун понуђача, по извршеној
испоруци у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана пријема рачуна који је регистрован у
Централном регистру фактура код Управе за
трезор и који је са инструкцијама за плаћање
достављен у року од 3 (три) дана од дана
регистровања.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да
су тачни подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава,
потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен
као носилац посла.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни
део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
подизвођачу.
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
понуђачу из групе понуђача.

Место и датум:

ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:

____________________
М.П.

____________________
Име и презиме – читко написано

_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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Образац ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара - храна, ЈН бр: ДВВ оп I/1
, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.poljosko.edu.rs дана 29.05.2018. године, изјављујем да понуду подносим са
подизвођачем:
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ
Да ли је обвезник ПДВ- и уколико
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ
% укупне вредности набавке која је
поверена подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

_______________________________________
_______________________________________

Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

НАПОМЕНА: Образац се попуњава и подноси само ако се понуда подноси са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Место и датум:
________________________

ПОНУЂАЧ:
_______________________
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М.П.

Име и презиме – читко написано

______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара - храна, ЈН бр: ДВВ оп I/1
, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.poljosko.edu.rs дана 29.05.2018. године изјављујемо да понуду подносимо као група
понуђача, односно подносимо заједничку понуду:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ
Да ли је обвезник ПДВ-а и уколико
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ
Имена
и
одговарајуће
квалификације лаца које ће бити
одговорна за извршење уговора о
јавној набавци
Подаци о обавези за извршење
уговора
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

НАПОМЕНА: Образац попуњавају и подносе само они понуђачи који подносе заједничку
понуду. У том случају образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:
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________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано

М.П.

6.2.

______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
Образац СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Основни елементи понуђене цене садржани у делу 2. Врста,Техничке карактеристике
(тачка 2.1. Врста, техничке карактеристике са структуром цене).
6.3.

Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку добара - храна,
ЈН бр: ДВВ оп I/1

_________ динара без ПДВ-а

(*навести трошак)

Трошкови прибављања средстава обезбеђења
Укупни трошкови без ПДВ
Вредност ПДВ-а

__________ динара без ПДВ-а
_______________ динара
_______________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

_______________ динара

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења. Попуњавање, потписивање и
оверавање овог обрасца сматраће се чином подношења Захтева за накнаду трошкова.
Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум

Подносилац захтева – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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6.4. Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова
(”Службени гласник РС” бр. 86/2015),
ПОНУЂАЧ _____________________________________ даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну
набавку добара - храна, ЈН бр: ДВВ оп I/1, Наручиоца – Пољопривредна школа са домом
ученика Футог, по Позиву за подношење понуде за јавну набавку добара - храна, ЈН бр:
ДВВ оп I/1, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.poljosko.edu.rs дана 29.05.2018. године, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) уговор о јавној набавци бити
ништаван.

Место и датум:

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у
довољном броју примерака.
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6.5. Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ - ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2 ЗЈН, ________________________________________________
(назив понуђача)
____________________________________________ даје:

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам приликом
састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима
рада и заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – храна, ЈН бр: ДВВ оп I/1.

Место и датум:

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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6.6.

Образац РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач уредно испунио уговорне обавезе и
извршио испоруку добара која су предмет јавне набавке добара – храна ЈН бр: ДВВ оп I/1.,
са износима – вредностима набавки, исказане у динарима (без ПДВ-а), у 2017. години.
Такође, навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених
наручилаца/купаца.

Р.б.

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И
ТЕЛ. БРОЈ

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
У ДИН. БЕЗ ПДВ-а
(укупна
вредност
набавки
у 2017.
години)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПНО

НАПОМЕНА: У случају више рефернци образац треба фотокопирати. Свака референтна набавка мора
бити документована потврдом наручиоца/купца (оригинал) на обрасцу потврде за референце. Уколико
понуђач наступа са подизвођачем у обзир се узимају само референце понуђача, а не и референце
подизвођача.
Понуђач одговара за аутентичност референци.

Место и датум

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
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Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

6.7.

Образац ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
Место и датум издавања потврде:
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1)., референтни наручилац/купац издаје:

ПОТВРДУ да је добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште добављача)
у 2017. години, наручиоцу/купцу квалитетно извршио успоруку добара – храна у укупној
вредности од _____________________ динара.
Потврда се издаје на захтев испоручиоца / добављача
__________________________________________________ ради учешћа у поступку доделе
уговора о јавној набавци добара – храна ЈН бр: ДВВ оп I/1 за потребе Наручиоца
Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице бр. Футог и у друге сврхе
се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Место и датум

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце / купце наведене у обрасцу
референтне листе. Потврде морају бити у оригиналу.

Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Конкурсна документација за ДВВ оп I/1

54/69

7. МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који
је у Споразуму чланова групе понуђача означен као носилац посла.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА - ХРАНА
1.

Закључен између:
Пољопривредна школа са домом ученика Футог из Футога, Царице Милице бр.2

(у даљем тескту:Наручилац, Купац), кога заступа ________________________________, и
2. _________________________ из __________________, ул. ____________________ бр.___
(у даљем тескту: Добављач, Продавац), кога заступа ________________________________.
Даље у тексту под заједничким називом „Стране“ или појединачно „Страна“
Подаци о наручиоцу/купцу
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ РАЧУНА
ТЕЛЕФОН
ЕЛ. ПОШТА

Подаци о добављачу/продавцу
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ РАЧУНА
ТЕЛЕФОН
ЕЛ. ПОШТА

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла)

Основ за закључивање уговора
Број Конкурсне документације
Редни број ЈН
Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца
Понуда изабраног понуђача деловодни број Наручиоца:

ДВВ оп I/1.4
ЈН бр: ДВВ оп I/1
29.05.2018. године
*

*поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је јавна набавка добара - храна за потребе Пољопривредне школе са
домом ученика Футог, у целини у складу са Понудом Добављача, бр. __________________
од _______________године, (у даљем тексту:добра) која су предмет јавне набавке добара –
храна у отвореном поступку ЈН ДВВ оп I/1
Образац Техничке спецификације са структуром цене чине саставни део Уговора.
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Наведена количина (број) предметних добара дата је оквирно, а Наручилац задржава
право да поручи количине у складу са својим потребама.
Уговор се закључује на максимални износ од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а
(Словима:седамдесетчетиримилионадинара) , који представља процењену вредност јавне
набавке предметних добара, за период за који се закључује предметни уговор.
Наручилац није у обавези да уговор реализује до максималног износа, а Добављач
нема право да захтева реализацију уговора до максималног износа.
Уколико Наручилац потроши максимални износ финансијских средстава предвиђен у
ставу 4. овог уговора, пре истека рока за који се закључује овај уговор, уговор ће аутоматски
бити раскинут и то даном последње испоруке односно даном плаћања фактуре за исту, о
чему ће Добављач благовремено бити обавештен.
Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора без
спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити Извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
Члан 2.
Срдства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018.
годину, Финансијским планом за 2018. годину, а плаћање доспелих обавеза насталих у 2019.
години вршиће се до висине одобрених средстава на позицији у финансијском плану за ту
намену предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019.годину (Финансијски план за
2019. годину).
Члан 3.
Ако у току трајања уговора Добављач, из оправданих и објективних разлога,
намерава да промени добављача - произвођача или привредног субјекта који обавља
делатност производње и промета, а од којег се снабдева добрима која су предмет Уговора,
пре промене мора писмено обавестити Наручиоца и затражити сагласност Наручиоца за
другог добављача, уз достављање свих доказа тражених конкурсном документацијом у делу
где су посебно дефинисани захтеви при испоруци намирница.
ЦЕНА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве.
Наручилац може дозволити промену цена само изузетно уколко су објективне
околности на тржишту знатно другачије од околности када се уговор закључивао и које имају
за последицу знатно одступање цена из понуде од важећих упоредивих тржишних цена за
производе који су предмет уговора.
Да би Наручилац дозволио промену цена неопходно је да је разлика у цени из понуде
и упоредиве тржишне цене већа/мања од 10%, а под упоредивом тржишном ценом се
сматра горња цена производа на пијаци или супермаркету.
У случају промене цене уговорне стране једна другој упућују образложени захтев за
повећање или снижење цена, а нове цене примењују се на испоруке након закључења
Анекса уговора.
Цене из понуде обухватају све трошкове који се односе на реализацију набавке
добара као и пружање услуга које су нужно везане за испоруку добара (превоз, осигурање,
прегледи, истовар) као и обезбеђивање неопходне и одговарајуће амбалаже.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
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Члан ____.
*Добављач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио
подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини
_______% од укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио подизвођачу
____________________ ПИБ _________, матични број __________ , а која чини _____ % од укупно
уговорене вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана.
*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ
Члан 6.
Гарантни рок је рок који признаје произвођач.
Продавац гарантује да ће добра из члана 1. овог уговора у потпуности одговарати
захтевима из предметне Конкурсне документације, и бити у складу са важећим стандардима
за поједине врсте артикала, као и у складу са важећим Законом о трговини (Сл. гласник РС
бр.53/2010 и 10/2013 члан 34. и 40.), Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр.
41/2009), Правилником о општим посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета (Сл. гласник бр. 72/2010).
Уколико се на добрима која су предмет овог уговора, установи било какав
недостатак, Купац је дужан да достави писану рекламацију и Продавац је дужан да изврши
неопходну замену у најкраћем могућем року и најкасније у року од двадесетчетири часа од
пријема рекламације, а ако се овакав случај понови више од пет пута у току године, Купац
задржава право да једнострано раскине уговор.
Неисправне производе Наручилац ће одмах вратити, а за скривене недостатке
Добављач ће приговорити одмах по откривању недостатка.
Добављач је дужан да изврши неопходну замену истих у што краћем року зависно од
врсте добара.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне
испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача на месту
испоруке добара.
Контрола ће се вршити органолептичким прегледом, мерењем температуре
транспорта (месо, млеко...), мерењем тежине и контролом количине достављене хране. Сви
примећени недостаци биће записнички констатовани.
Добављач мора исте отклонити истог дана од дана сачињавања записника о уоченим
недостацима.
Члан 7.
Наручилац задржава право да током важења уговора захтева од Добављача додатне
анализе или потврде о квалитету понуђених добара, како би се утврдило да ли понуђена
добра одговарају важећим прописима о квалитету Републике Србије.
Наручилац ће, такође, у циљу обезбеђивања квалитета и провере испуњености
услова о безбедности намирница и сам исте достављати на анализу код овлашћених и
референтних установа.
У случају неисправности, трошкови анализе падају на терет Добављача, уз обавезу
да одмах отклони утврђене недостатке.
Уколико се након утврђених недостатака и писаног обавештења од стране Наручиоца
о истом, недостаци понове код неких од наредних испорука, Наручилац има право да
захтева од Добављача промену добављача – произвођача те групе намирница, а уколико
Продавац то не прихвати Наручилац има право да раскине уговор уз наплату уговорене
казне.
ИСПОРУКА ДОБАРА
Члан 8.
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Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог уговора сукцесивно у
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке .
Количину и динимаку испоруке утврђује Наручилац у складу са својим потребама , а на
основу овог уговора и поруџбенице упућене Добављачу.
Рок испоруке износи _____дана од дана достављања наруџбенице.
Добављач ће добра испоручивати на адресу Наручиоца Царице Милице бр.2 Футог.
Свака испорука добара мора бити пропраћена траженом захтевима за квалитет и
документацијом у складу са захтевима из конкурсне документације.
Добављач се обавезује да ће извршити испоруку добара по данима наведеним у
поруџбеници коју Наручилац упућује Добављачу телефоном, путем факса или електронском
поштом.
У случају ванредних околности (квара опреме за припрему хране, непредвиђеног
дневног повећања броја корисника) Добављач је у обавези да испоруку изврши у року од 1
часа од часа издате писмене поруџбенице.
Добра се испоручују на следећу адресу: Царице Милице бр.2 Футог.
Члан 9.
Добра из члана 1. овог уговора морају бити упакована у амбалажу и на начин који је
прописан за наведену врсту добара (Закона о трговини „Сл. гласник РС“, бр.53/2010 и
10/2013).
Сва добра морају бити транспортована у одговарајућем – наменском возилу.
Сви трошкови транспорта, прегледа, утовара, истовара, обезбеђивања неопходне и
одговарајуће амбалаже и осигурања производа до ускладиштења у просторије Наручиоца,
падају на терет Добављача.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (уговорних обавеза)
Добављач се обавезује да у року од 20 (двадесет) дана од дана потписивања овог уговора
достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал
банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности без пореза на додату вредност.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико Добављач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг).
Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача.
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење посла.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 11.
Плаћање се врши у року од _______________________ дана од дана сваке
појединачне испоруке добара и то по пријему уредно сачињеног рачуна са отпремницом,
овереног печатом и потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.
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Рачун мора бити регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор и
са инструкцијама за плаћање достављен у року од 3 (три) дана од дана регистровања.
Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату
вредност Републике Србије и свим другим важећим прописима.
Продавац је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум
закљученог уговора о предметној јавној набавци.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 12.
Наручилац ће именовати Лица задужена за вршење неопходних радњи у
комуникацији са Добављачем као и за контролу квалитета достављених производа и
праћење уредног извршавања уговорних обавеза од стране Наручиоца .
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 13.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 14.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања
уговора овлашћених лица уговорних страна.
Уколико Добављач не достави тражено средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у року предвиђеном овим уговором, сматраће се да уговор није ни био
закључен.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Уговор се може раскинути једностраним писаним отказом са отказним роком од 15
(петнаест) дана од дана пријема отказа, у случају када друга страна не испуњава или
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, као и услове и захтеве из
конкурсне документације.
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и
други прописи који регулишу ову материју.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3
(три) примерака, а Добављач 3 (три) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА:
__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА:
_______________________
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском
језику и поступак отварања понуда се води на српском језику.
2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце
који су саставни део Конкурсне документације.
Понуда мора бити јасна, прецизна и недвосмислена.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење
понуде, Конкурсној документацији односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду,
евентуално накандно објављеним изменама и допунама Конкурсне документације и
додатним појашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се
утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде,
односно установила квалификованост понуђача.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране
овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и
оверава печатом све обрасце.
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце.
Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице
понуђача који је у споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава
печатом све обрасце.
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују
и оверавају сви чланови групе.
Уз понуду понуђач мора обавезно доставити ОП образац лица овлашћеног за
заступање.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање
доставити за сваког члана групе понуђача.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање.
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Потребна документа сложити према редоследу из табеле Обавезна садржина
понуде:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обавезна садржина понуде:
Техничка спецификација са структуром ценe
Образац ПОНУДЕ
Подаци о подизвођача (уколико се подноси понуда са подизвођачем)
Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)
Споразум чланова групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)
Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (није обавезан)
Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (обавезни услови)
Докази о испуњености услова из члана 76. ЗЈН (додатни услови)
Обавезујуће писмо о намери банке да ће издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла
ОП образац лица овлашћеног за заступање (и понуђач и подизвођач и члан групе).

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији,
затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу
утврдитида се први пут отвара.
Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од
понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу:
Пољопривредна школа са домом ученика, Ул. Царице Милице бр. 2 - ФУТОГ, са
назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ХРАНА, ЈН ДВВ оп I/1
– НЕ ОТВАРАТИ“ дана 29.06.2018.године до 9.30 часова.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.
На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
датума и часа назначеног у Позиву за подношење понуда.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до
назначеног датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се
вратити понуђачу.
Обрасци из конкурсне документације се могу потписивати својеручно или оверити
факсимилом.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Пољопривреде школе са домом
ученика, ул. Царице Милице 2 - ФУТОГ, дана 29.06.2018. у 10 часова .
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране
Наручиоца.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје
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Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
3.

ПАРТИЈЕ: Ова набавка није обликована по партијама.

4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ (члана 87. став 6 ЗЈН)

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју
понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени
или повлачењу понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно који документ
накнадно доставља.
Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде се подноси на адресу Наручиоца
(Пољопривредна школа са домом ученика, ул. Царице Милице 2 - ФУТОГ,) путем поште или
непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком „ИЗМЕНА ПОНУДЕ или ДОПУНА
ПОНУДЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ДВВ оп I/1“.
У супротном понуда се неотворена враћа понуђачу.
Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за
подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за
последицу наплату средства обезбеђења понуде.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду
са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног
става ове подтачке (члан 87. став 4.).
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе:
да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
назив подизвођача, односно основне податке о подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити
већи од 50% као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе
о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76., а доказ
о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
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8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове
сходно члану 76. Зкона, испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1.
члану групе који ће бити носилад посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2.
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују
и оверавају сви чланови групе.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање
доставити за сваког члана групе понуђача.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Рок плаћања: у року од најдуже 45 (четрдесетпет) дана , од дана испоруке добара, а у
свему и на начин утврђен уговором.
Понуђач је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум
закљученог уговора о предметној јавној набавци.
Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице,
акредитиви, банкарске гаранције и слично).
Авансно плаћање није дозвољено.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
Гарантни рок: је рок који признаје произвођач.
Гаранција на испоручена добра предметне јавне набавке према Декларацији
произвођача, а све према техничким захтевима, који су дати у тачки два конкурсне
документације.
Рок испоруке: Испорука предметних добара је сукцесиван, а количину и динимаку испоруке
утврђује Наручилац на основу упућене поруџбенице (поштом, е-маил, или факсом)
Добављачу.
Рок испоруке износи најмање 1 , а максимално 5 дана од дана наруџбе.
У случају ванредних околности (квара опреме за припрему хране, непредвиђеног дневног
повећања броја корисника) понуђач је у обавези да испоруку изврши у року од 1 часа од
часа издате писмене поруџбенице.
Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу,
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(измењених околности у пословању, односно промена структуре корисника као и у случају
да предметна добра добије на поклон из донације и сл.) Наручилац је унапред одредио
вредност уговора, док укупан збир цена оквирних количина из понуде представља основ за
примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВа, сматраће се да је иста дата без ПДВ-а.
Јединичне цене су фиксне и непроменљиве.
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална
измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача,
тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.
У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Измене током трајања уговора: Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након
закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета
набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења, исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
1. обавезујуће писмо о намери банке да ће издати БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ за добро
извршење посла.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (уговорних обавеза)
изабрани понуђач биће у обавези да достави:
у року од 20 дана од дана закључења уговора, средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене
вредности без пореза на додату вредност.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг).
Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се
налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
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Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење посла.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну
набавку добара - храна ЈН ДВВ оп I/1“ може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу
наручиоца (Пољопривредна школа са домом ученика, ул. Царице Милице 2 ФУТОГ) или
• путем електронске поште, на адресу: poljosko.racun@eunet.rs или
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно 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 отврања понуда.
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.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
14. 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који 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.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом
на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика, ул. Царице Милице 2 - ФУТОГ,
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препоручено са повратницом, на е-маил poljosko.racun@eunet.rs , а може се поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са члана
63. став 2. Закона 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 члана 149. став 3. Закона,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о закључењу уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, као и
да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се
налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 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. Закона чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: 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.
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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
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 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 (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 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.
16. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама. Наручилац може да
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се
неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.
17. ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 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.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу којем је додељен у року од осам дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Након што наручилац понуђачу достави потписани уговор, понуђач је дужан да у року
од три дана наручиоцу достави потписан уговор са припадајућим прилозима.
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ПОДНОСИЛАЦ:
(попуњава Наручилац)

ПРИМАЛАЦ:

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Ул. Царице Милице бр.2

ФУТОГ

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ХРАНА
- отворени поступак ЈН

ДВВ оп I/1
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НЕ ОТВАРАТИ !
Датум и сат подношења
(попуњава Наручилац)
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