ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац;
Телефон: 032/712-363, телефон/факс: 032/720-551
Интернет страница: www.pusuncegm.org
е-mail: pusuncegm@gmail.com
ПИБ: 100889777; Матични број: 07177232; Рачун: 840-130661-25

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 И 68/15)
Комисија, сачињава

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Материјал за спремање хране за потребе
Предшколске установe „Сунце“ Горњи Милановац

Измена конкурсне документације врши се у делу:
1) VII Образац структура цена
Измењена конкурсна документација налази се у прилогу.

Комисија за јавну набавку
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Адреса: Вука Караџића 4, 32300 Горњи Милановац;
Телефон: 032/712-363, телефон/факс: 032/720-551
е-mail: pusuncegm@gmail.com
интернет страница: www.pusuncegm.org
ПИБ: 100889777; Матични број: 07177232;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку
обликовану по партијама
број јавне набавке 01/18

Материјал за спремање хране за потребе
Предшколске установe „Сунце“ Горњи Милановац

23.03.2018. године до 13.00 сати

Рок за достављање понуда

23.03.2018. године до 13.15 сати

Јавно отварање понуда

Горњи Милановац, март 2018. године
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Нa основу члaнa 32. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Плана јавних набавки за 2018. годину,
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-404-509 од 12.02.2018.године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
1-404-509 од 12.02.2018.године припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке
за набавку материјала за спремање хране
за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац
ЈН бр.- добра 01/18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV

V

VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, рок и место испоруке добара, гаранција,
рекламације и слично
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Изјава број 3
Критеријум за доделу Уговора
Изјава број 5
Образац број 1-Образац понуде
Изјава број 6
Изјава број 1
Изјава број 2
Изјава број 4
Изјава број 7
Изјава број 8
Модел Уговора – Обрасци број 2/1 до 2/11
Образац број 3
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац структуре цене – Образац број 4

Укупан број страна конкурсне документације: 116
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Страна
3
4
5

8
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26-80
81
82-92
93-116

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац
ПИБ: 100889777
Матични број: 07177232
Адреса: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац
Телефон: 032/712-363; телефон/факс: 032/720-551
е-mail: pusuncegm@gmail.com
интернет страница: www.pusuncegm.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, обликована по
партијама.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 01/18 су добра – материјал за спремање хране за
потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац.
4. Критеријум за избор најповољније понуде:
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све
неприхватљиве понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом
критеријума eкономски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
1) Понуђена цена ................................................................................. 80 пондера
2) Рок испоруке .................................................................................... 20 пондера
Понуђена цена – Највећи могући број пондера код овог критеријума је 80
пондера. Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, тј. 80
пондера.
Бп = 80 x

најнижа понуђена цена
-----------------------------------цена понуде која се рангира

Рок испоруке – пондери за рок испоруке израчунаће се на
следећи начин:
-

испорука робе одмах по добијању захтева (три часа) ...... 20 пондера
испорука робе у року 24 часа.............................................. 10 пондера
испорука робе преко 24 часова............................................ 0 пондера

Напомена
Приликом оцене понуда, у обзир ће се узимати искључиво понуђене цене без
пдв-а.
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5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.
6. Контакт - радним даном у периоду од 08 до 14 часова:
Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац
Адреса: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац
Служба јавних набавки: телефон 032/712-363; телефон/факс 032/720-551
е-mail: pusuncegm@gmail.com
интернет страница: www.pusuncegm.org

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су: намирнице и прехрамбени производи по партијама,
и то :
- ПАРТИЈА 1 - свеже месо, ОРН 1511000
- ПАРТИЈА 2 - месне прерађевине, ОРН 1513000
- ПАРТИЈА 3 - конзервирана и смрзнута риба, ОРН 1522000
- ПАРТИЈА 4 - млеко и млечни производи, ОРН 1550000
- ПАРТИЈА 5 - свежа јаја, ОРН 1510000
- ПАРТИЈА 6 - хлеб и други пекарски производи, ОРН 15811000
- ПАРТИЈА 7 - свеже воће, ОРН 1530000
- ПАРТИЈА 8 - свеже поврће, ОРН 1530000
- ПАРТИЈА 9 - конзервирано воће и поврће, ОРН 15331400
- ПАРТИЈА 10 - смрзнуто воће и поврће, ОРН 15331170
- ПАРТИЈА 11 - кондиторски производи и други производи широке потрошње,
ОРН 15800000
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈА И СЛ.

1. Врста добара
Материјал за спремање хране – намирнице и прехрамбени производи за
спремање хране за потребе ПУ „Сунце“. Производи и намирнице морају бити
прве класе.
2. Техничке карактеристике/спецификација:
Техничке карактеристике - спецификација добара, која су предмет ове јавне
набавке, саджане су у обрасцу Спецификација предмета набавке, односно План
потреба – Образац број 4.
3. Квалитет:
У складу са захтевима из техничке спецификације - Образац број 4. Наручилац
од понуђача захтева да у понуди доставе производе који се на српском тржишту
вреднују као производи I (прве) класе у складу са српским стандардима. Састав
на деклерацији примарно траженог производа и састав на декларацији
понуђеног („или одговарајућег“) производа који нуди понуђач, морају бити исти, у
супротном понуђени производ неће се ценити као одговарајући.
Понуђач не може нудити одговарајући производ по нижој цени, само да би
понуда истог Понуђача била прихваћена као најповољнија, а да не одговара
траженом квалитету. Уколико понуди одговарајући производ по нижој цени, а да
не одговара траженом квалитету, радња изабраног понуђача ће се
квалификовати као преварна радња која ће за последицу имати раскид Уговора.
4. Количина и опис добара:
Техничке карактеристике - спецификација добара и количина добара, по
партијама, која су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу број 4.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Добра морају бити I (првог) квалитета и здравствено безбедна што је
прописано нормама у:
- Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09);
- Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других
отровних супстанција, хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се
могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и
25/12);
- Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у
намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине („Сл.
лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о прехрамбеним
адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13);
- Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.
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гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/13);
- Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било
којој фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10);
- Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа,
тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ",
бр. 56/2003, 4/2004 и 43/2013);
- Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура („Сл.
гласник РС“, бр. 33/2010, 69/2010, 43/2013 и 34/14);
Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака
средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за
животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака
средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 72/14);
Закону о здравственој исправности предмета опште употребе
(„Сл.Гласник РС“ бр. 92/11;
- Правилнику о условима хигијене хране („Сл.Гласник РС“ бр. 73/10);
- Правилнику о општим и посебним условима хигијене у било којој фази
производње, прераде и промета („Сл.Гласник РС“ бр. 72/10);
Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету
(„Сл.Лист СРЈ“ бр. 26/93, 53/95 и 46/2002) и
Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и
производа од меса („Сл.Гласник РС“ бр. 94/15)
- Уредба о означавању пољопривредних и прехрамбених производа
националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет“ (Сл.гл.РС, број 90/16).
Продавац уз испоруку добара, доставља Купцу важећи атест о
здравственој безбедности и квалитету односно важећу потврду односно важеће
стручно мишљење, на основу лабораторијских анализа (сензорна, физичкохемијска и микробиолошка испитивања) од стране овлашћене институције
(акредитоване лабораторије), оверен печатом и потписом стручног и одговорног
лица да је производ здравствено безбедан за људску исхрану (у оригиналу или
овереној копији), и то за Партије број 1, 2, 3, 4 и 5.
Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави неоштећену декларацију
за сваку врсту производа.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком
употребе, I (прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Изабрани добављачи, за партије свеже воће и свеже поврће, дужни су да
уз испоруку намирница доставе атест о здравственој исправности истих, а
уколико добављач није у могућности да достави атест, онда доставља писану
изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да је
испоштовао стандарде о дозвољеној употреби хемијских средстава за заштиту
биља (каренца).
6. Рок испоруке
У складу са потребама наручиоца. Рок за испоруку добара је према захтевима
наручиоца дат у требовању а који не може бити краћи од 3 сата нити дужи од
24 часа, од тренутка достављања требовања. Захтев за испоруку добара у
року од 3 сата се врши само у изузетним случајевима, и то због промењеног
броја деце у односу на претходни дан. Испоруке се врше сваког радног дана
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од 6 до 12 часова.
7. Место испоруке
Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац – улица Вука Караџића број 4;
Објекат Прањани – Прањани бб;
Објекат Рудник – Рудник бб.
8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
9. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се лектронска лицитација.
10. Напомена уколико је јавна набавка формирана по партијама
Партија 1 - Свеже месо
Партија 2 - Месне прерађевине
Партија 3 - Конзервирана и смрзнута
риба
Партија 4 - Млеко и млечни производи
Партија 5 - Свежа јаја
Партија 6 - Хлеб и други пекарски производи
Партија 7 - Свеже воће
Партија 8 - Свеже поврће
Партија 9 - Конзервирано воће и поврће
Партија 10 - Смрзнуто воће и поврће
Партија 11 - Кондиторски производи и други производи широке потрошње
11. Напомена ако је дозвољена понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ СУ СЛЕДЕЋИ:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су
чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015):
1. услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3. услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио
доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу
за обављање делатности која је предмет јавне набавке, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5. услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатноси која је на снази у време подношења понуде.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Доказивање 1. услова: Услов из члана 75. став 1. тачка 1. Закона - Право
на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда.
Доказивање 2. услова: Услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона - Право
на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
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животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказивање 3. услова: Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона - Право
на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији
Доказ: Уверење пореског републичког органа и организације за обавезно
социјално осигурање да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказивање 4. услова: Услови из члана 75. став 1. тачка 5. Закона:
Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
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Доказивање 5.услова: Услов из члана 75. став 2. – понуђач је дужан да
при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан 75 став 2 ЗЈН).
Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСТИХ
1. Да понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом:
Доказ:
Изјава о кључном техничком особљу које ради код Понуђача које ће бити
одговорно за извршење Уговора и контролу квалитета достављањем попуњене и
оверене изјаве Понуђача (Изјава број 1);
2. Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, што подразумева:
Да располаже са најмање два наменска транспортна возила у којима се према
посебним законима искључиво транспортује роба која је предмет ове јавне
набавке, а возила за превоз робе за Партије 1, 2, 3, 4, 5, и 10 морају имати
уграђен уређај за хлађење у транспорту према важећим стандардима НАССР-а.
Доказ:
Изјава да располаже са најмање два наменска транспортна возила у којима се
према посебним законима искључиво транспортује роба која је предмет ове
јавне набавке, а возила за превоз робе за Партије 1, 2, 3, 4, 5, и 10 морају имати
уграђен уређај за хлађење у транспорту према важећим стандардима НАССР-а),
(Изјава број 2);
3. 1. Врсту Техничке карактеристике (спецификације) квалитет добара:
За Партије 1 и 2 – Месо и месне прерађевине - уз понуду је потребно
доставити:
Сертификат НАССР којим се потврђује да су Понуђач и Произвођач успоставили
и примењују важећи НАССР систем за производњу, прераду и промет меса и
месних прерађевина, или званична задња провера о успостављеном систему
НАССР, од стране овлашћених инспекцијских органа (ветеринарска инспекција,
санитарна инспекција, или пољопривредна инспекција) и копију Уговора са
акредитованом установом за испитивање готових производа;
3. 2. За Партију 4 – Млеко и млечни производи - уз понуду доставити:
Потврду Произвођача о важећем НАССР систему за производњу и прераду
млека и млечних производа, или званична задња провера о успостављеном
систему НАССР, од стране овлашћених инспекцијских органа (ветеринарска
инспекција, санитарна, или пољопривредна инспекција) и копију Уговора са
акредитованом установом за испитивање готових производа;
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3. 3. За партију 6 – Хлеб и други пекарски производи - уз понуду доставити:
Потврду Произвођача о важећем НАССР систему за производњу, складиштење
и дистрибуцију пекарских производа, или званична задња провера о
успостављеном систему НАССР, од стране овлашћених инспекцијских органа
(ветеринарска инспекција, санитарна, или пољопривредна) и копију Уговора са
акредитованом установом за испитивање готових производа;
3. 4. За Партију 3 – Конзервирана и смрзнута риба - уз понуду доставити:
Потврду Произвођача или понуђача о важећем НАССР систему за производњу,
складиштење и промет тражених производа или званична задња провера о
успостављеном систему НАССР, од стране овлашћених инспекцијских органа
(ветеринарска, санитарна, или пољопривредна инспекција) и копију Уговора са
акредитованом установом за испитивање готових производа;
3. 5. За Партије 9 и 10 – Конзервирано воће и поврће и Смрзнуто воће и
поврће – уз понуду доставити:
Потврда произвођача о важећем НАССР систему, или званична задња провера о
успостављеном систему НАССР, од стране овлашћених инспекцијских органа
(ветеринарска, санитарна или пољопривредна инспекција) и копију Уговора са
акредитованом установом за испитивање готових производа.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тачка 1. до 4., а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да достави
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатни услов група понуђача испуњава заједно.
Понуђач је обавезан да доказе којима доказује испуњеност додатних
услова достави уз понуду, као и доказе из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН.
Наручилац је дужан пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. - Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, ако наведе који су то докази и на којој
интернет страници се налазе.
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.
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Ако Понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења Одлуке, односно закључења Уговора, односно током
важења Уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Уколико је Понуђач регистрован у Регистар понуђача и не доставља доказе
о обавезним условима из члана 75. став 1. тачка 1. до 4, треба да као доказ о
томе достави Извод из Регистра понуђача.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је
пре доношења Одлуке о додели Уговора дужан да од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да
затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача
затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог
наручиоца.
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Изјава број 3
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу приликом
потписивања уговора на име средства финансијског обезбеђења уговора за јавну
набавку број 01/18 за Партију/е број _____, доставити уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла,
као и картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од
дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Место: ___________
Датум: ___________
Понуђач
________________
(печат)
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све
неприхватљиве понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом
критеријума eкономски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
1) Понуђена цена ................................................................................. 80 пондера
2) Рок испоруке ................................................................................... 20 пондера
Понуђена цена – Највећи могући број пондера код овог критеријума је 80
пондера. Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, тј. 80
пондера.
Бп = 80 x

најнижа понуђена цена
-----------------------------------цена понуде која се рангира

Рок испоруке – пондери за рок испоруке израчунаће се на
следећи начин:
- испорука робе одмах по добијању захтева (три часа) ...... 20 пондера
- испорука робе у року 24 часа.............................................. 10 пондера
- испорука робе преко 24 часова............................................ 0 пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као економски
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У
случају и исте понуђене цене, као економски најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок
важења понуде и није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
Напомена
Приликом оцене понуда, у обзир ће се узимати искључиво понуђене цене без
пдв-а.
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Изјава број 5
ЈАВНА НАБАВКА бр.01/18
Набавка намирница и прехрамбених производа по партијама за 2018. и
2019.годину (предмет јавне набавке обликован у једанаест партија)
Понуђач:___________________________________________________;
Понуда број:____________
1) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ
Подносим понуду за:
А. Целокупну јавну набавку
Б. За партију/е
(заокружити под А или под Б)
Број партије
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6

Назив партије
Свеже месо
Месне прерађевине
Конзервирана и смрзнуда риба
Млеко и млечни производи
Свежа јаја
Хлеб и други пекарски производи

Партија 7

Свеже воће

Партија 8
Партија 9
Партија 10

Свеже поврће
Конзервирано воће и поврће
Смрзнуто воће и поврће
Кондиторски производи и други
производи широке потрошње
зводи широке потрошње

Партија 11

Заокружити број партије/а за коју се подноси понуда.
Датум:

М.П.

––––––––––––––––––––
Потпис одговорног лица

Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.
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Образац број 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР.___-________________________
Број понуде

од

.2018.год.

(обавезно уписати број и датум понуде)

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде;
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

1) Назив подизвођача:
Адреса :
Матични број :
Порески идентификациони број (ПИБ):
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса :
Матични број :
Порески идентификациони број (ПИБ):
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса :
Матични број :
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса :
Матични број :
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса :
Матични број :
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) УКУПНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БР._______-_____________________________________

Укупна понуђена цена за партију бр.____
без пдв-а:
Укупна понуђена цена за партију бр.____
са пдв-ом:
Место испоруке

Рок испоруке добара, према захтевима
наручиоца, минимално 3 часа, максимално
24 часа од достављања требовања

Франко магацини
Предшсколске установе
„Сунце“, улица Вука
Караџића број 4, Прањани
бб и Рудник бб.
___________________ од
тренутка
достављања
требовања;
45
дана
од
дана
испостављања рачуна, а
након извршене испоруке
добара
_____ дана од дана
отварања
понуда
(минимум 60 дана);

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

___________________

________________________

Уколико понуђач подноси понуду за више партија образац понуде ће копирати у
онолико примерака за колико партија конкурише и исти треба попунити и оверити
печатом и потписом.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

19

Изјава број 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да
понуду за јавну набавку број 01/18 – Набавка материјала за спремање хране за
потребе ПУ «Сунце» Горњи Милановац – Партија-_____- _____________________
подносим независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум ______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_________________________________

М. П.

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду за више партија изјаву ће копирати у онолико примерака за
колико партија конкурише и исту треба попунити и оверити печатом и потписом.
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Изјава број 1
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ РОБЕ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за
извршење уговора за јавну набавку број 01/18 – Набавка материјала за спремање
хране
за
потребе
ПУ
«Сунце»
Горњи
Милановац
–
Партија-__________________________ бити:
1.__________________________, одговоран за извршење уговора и
2.__________________________, одговоран за квалитет испоручених добара

Место: ___________
Датум: ___________
Понуђач
________________
(печат)

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду за више партија изјаву ће копирати у онолико примерака за
колико партија конкурише и исту треба попунити и оверити печатом и потписом.
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Изјава број 2
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ
ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку број
01/18 – Набавка материјала за спремање хране за потребе ПУ «Сунце» Горњи
Милановац – Партија-_____- _____________________ располажем са најмање два
транспортна возила у којима се према посебним Законима искључиво транспортује
роба која је предмет ове јавне набавке;
Возило број 1
1. Тип возила __________________________
2. Регистарска ознака возила ___________________
Возило број 2
1. Тип возила __________________________
2. Регистарска ознака возила ___________________
За Партије 1, 2, 3, 4, 5 и 10, возила МОРАЈУ имати уграђен уређај за хлађење у транспорту према
важећим стандардима НАССР.

Место: ___________
Датум: ___________
М.П.

Понуђач
________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду за више партија изјаву ће копирати у онолико примерака за
колико партија конкурише и исту треба попунити и оверити печатом и потписом.

22

Изјава број 4

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________у поступку јавне набавке број
01/18 – Набавка материјала за спремање хране за потребе ПУ «Сунце»
Горњи Милановац – Партија-_____- _____________________, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

___________________

Уколико понуђач подноси понуду за више партија изјаву ће копирати у онолико примерака за колико
партија конкурише и исту треба попунити и оверити печатом и потписом.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. По потреби Изјаву копирати у потребном броју.
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Изјава број 7
ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у
поступку јавне набавке број 01/18 – Набавка материјала за спремање хране за
потребе
ПУ
«Сунце»
Горњи
Милановац
–
Партија-_____- _____________________, имао следеће трошкове:
Врста трошкова

Износ трошкова

__________________________________________

______________________________

__________________________________________

______________________________

___________________________________________

______________________________

___________________________________________

_____________________________

___________________________________________

_____________________________

___________________________________________

_____________________________

(навести врсту трошка)

(навести износ припадајућих
трошкова)

Понуђач:
____________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:
_____________________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду за више партија изјаву ће копирати у онолико примерака за
колико партија конкурише и исту треба попунити и оверити печатом и потписом.
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Изјава број 8
ИЗЈАВА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ДОБАРА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/18

(Уписати назив и број партије
_______________________________________________)

Понуђач:
________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
предметна добра из ове партије одговарају прописима о здравственој
исправности (Закон о безбедности хране) „Сл. гласник РС“ бр. 41/09 и
одговарајућим подзаконским актима.

Датум:
М.П.

Потпис одговорног лица

_________________
____________________________

*У случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих
попуњава примерак овог обрасца;
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају,
потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
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Oбразац број 2/1
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 1 – СВЕЖЕ МЕСО
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју
в.д.директора Маја Миловић , као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и

заступа

2. „____________________________“ из _____________________, МБ–––––––––––––,
ПИБ__________________, које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3. Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 1 – Свеже месо за потребе Предшколске установе „Сунце“, у свему из понуде
Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партија 1
– свеже месо, за потребе наручиоца на начин и под условима утврђеним у позиву за
достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку за Партију 1 –
свеже месо
и условима из понуде добављача бр. _________од ________. 2018.
године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију 1 – свеже месо, сматра се цена из понуде
Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки артикал
посебно а укупна вредност за Партију 1 – Свеже месо, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, осигурања, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној
документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утрошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском плану за 2018. годину наручиоца за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
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Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом које има уграђен уређај за
хлађење у транспорту према важећим стандардима (HACCP).
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа за Партију 1 – Свеже
месо, Наручиоцу преда производе са доказима о извршеном лабораторијском
испитивању у циљу утврђивања здравствене исправности према важећим прописима,
декларацијом као и сертификат и осталу документацију о здравственој исправности
добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) мириса, боја и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће
одбијен. Наручилац ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року
употребе добара и у истом обавезати продавца да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати
добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
У случају рекламација на квалитет производа из Партије 1 више од 3 пута,
Наручилац задржава право на раскид Уговора.

28

Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Изабрани Добављач је приликом испоруке артикала за партију 1 дужан да
достави важећи резултат лабораторијских испитивања и декларацију о здравственој
исправности производа.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала за партију 1.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца и за накнаду штете.
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
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Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
_________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
__________________
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Образац број 2/2
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 2 – МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа в.д.
директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________, МБ___________ ,
ПИБ______________ које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 2- МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ – за потребе Предшколске установе „Сунце“, у
свему из понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партија 2
–месне прерађевине, за потребе наручиоца на начин и под условима утврђеним у
позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку, за
Партију 2 – Месне прерађевине и условима из понуде добављача бр. _________од
________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију 2 – Месне прерађевине, сматра се цена из понуде
Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки артикал
посебно а укупна вредност за
Партију 2 – Месне прерађевине, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
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Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом које има уграђен уређај за
хлађење у транспорту према важећим стандардима (HACCP).
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа за Партију 2 – месне
прерађевине, Наручиоцу преда производе са доказима о извршеном лабораторијском
испитивању у циљу утврђивања здравствене исправности према важећим прописима,
декларацијом као и сертификат и осталу документацију о здравственој исправности
добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) мирис, боју и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће враћен.
Наручилац ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара
и у истом обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета
најкасније у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра
која су била предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 2.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
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Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Изабрани Добављач је приликом испоруке артикала за партију 2 дужан да
достави важећи резултат лабораторијских испитивања и декларацију о здравственој
исправности производа.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала за партију 2.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца и за накнаду штете.
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________
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Образац број 2/3
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 3 – КОНЗЕРВИРАНА И СМРЗНУТА РИБА
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа в.д.
директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________, МБ___________,
ПИБ___________________које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 3- КОНЗЕРВИРАНА И СМРЗНУТА РИБА – за потребе Предшколске установе
„Сунце“, у свему из понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партија 3
– конзервирана и смрзнута риба за потребе наручиоца на начин и под условима
утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном
поступку,
за Партију 3 – конзервирана и смрзнута риба и условима из понуде
добављача бр. _________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију 3 – Конзервирана и смрзнута риба, сматра се цена
из понуде Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки
артикал посебно а укупна вредност за Партију 3 – конзервирана и смрзнута риба,
износи ___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________
динара са ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
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Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом које има уграђен уређај за
хлађење у транспорту према важећим стандардима (HACCP).
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа за Партију 3 –
конзервирана и смрзнута риба, Наручиоцу преда производе са доказима о извршеном
лабораторијском испитивању у циљу утврђивања здравствене исправности према
важећим прописима, декларацијом као и сертификат и осталу документацију о
здравственој исправности добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) мириса, боје и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће
одбијен. Наручилац ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року
употребе добара и у истом обавезати продавца да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати
добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 3.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.

38

Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Изабрани Добављач је приликом испоруке артикала из партије 3 дужан да
достави важећи резултат лабораторијских испитивања и декларацију о здравственој
исправности производа.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала из партије 3.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
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клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
___________________

40

Образац број 2/4
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 4 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и

2.
„____________________________“ из _____________________, МБР ––––––––––
––––, ПИБ –––––––––––––– које заступа директор ____________________________
,као ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3. Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 4-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ за потребе Предшколске установе „Сунце“,
у свему из понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партија 4
– млеко и млечни производи за потребе наручиоца на начин и под условима
утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном
поступку, за Партија 4 –млеко и млечни производи и условима из понуде добављача
бр. _________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партија 4 – млеко и млечни производи, сматра се цена из
понуде Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки
артикал посебно а укупна вредност за Партија 4 – Млеко и млечни производи, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. Овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. У случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
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Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом које има уграђен уређај за
хлађење у транспорту према важећим стандардима (HACCP).
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа за Партија 4 –млеко и
млечни производи, Наручиоцу преда производе са доказима о извршеном
лабораторијском испитивању у циљу утврђивања здравствене исправности према
важећим прописима, декларацијом као и сертификат и осталу документацију о
здравственој исправности добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) мириса, боје и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће
одбијен. Наручилац ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року
употребе добара и у истом обавезати продавца да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати
добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 4.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
43

Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Изабрани Добављач је приликом испоруке артикала за партију 4 дужан да
достави важећи резултат лабораторијских испитивања и декларацију о здравственој
исправности производа.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала за партију 4.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.
ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_______________
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Образац број 2/5
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 5 – СВЕЖА ЈАЈА
Закључен дана ________ 2018. године између:
1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и

2. „____________________________“ из _____________________,МБР ––––––––––
–––––––,
ПИБ
–––––––––––––––
које
заступа
директор
____________________________ ,као ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на
следећи начин :
3. Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 5-СВЕЖА ЈАЈА за потребе Предшколске установе „Сунце“, у свему из понуде
Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партију 5.
СВЕЖА ЈАЈА за потребе наручиоца на начин и под условима утврђеним у позиву за
достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку, за Партију 5СВЕЖА ЈАЈА
и условима из понуде добављача бр. _________од ________. 2018.
године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију Партију 5-СВЕЖА ЈАЈА , сматра се цена из
понуде Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки
артикал посебно а укупна вредност за
Партију 5. СВЕЖА ЈАЈА
, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
47

Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом које има уграђен уређај за
хлађење у транспорту према важећим стандардима (HACCP).
Добављач је дужан да при свакој испоруци артикла из партије 5, Наручиоцу
преда производе са доказима о извршеном лабораторијском испитивању у циљу
утврђивања здравствене исправности према важећим прописима, декларацијом као и
сертификат и осталу документацију о здравственој исправности добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
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Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Изабрани Добављач је приликом испоруке артикла за партију 5 дужан да
достави важећи резултат лабораторијских испитивања и декларацију о здравственој
исправности производа.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикла за партију 5.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
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менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________
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Образац број 2/6
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________, МБ___________,
ПИБ___________________ које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
партију 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ за потребе Предшколске установе
„Сунце“, у свему из понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет
набавке је набавка намирница и прехрамбених производа ЗА
ПАРТИЈУ 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ за потребе наручиоца на начин
и под условима утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији
у отвореном поступку,
за партију 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ и
условима из понуде добављача бр. _________од ________. 2018. године, која је
саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, сматра се
цена из понуде Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за
сваки артикал посебно а укупна вредност за Партију 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ
ПРОИЗВОДИ,
износи
___________________динара
без
ПДВ-а,
односно
_____________________ динара са ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
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Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом којим се према посебним
законима искључиво транспортује роба која је предмет јавне набавке.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је паковање
неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 6.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
53

преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала из партије 6.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
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Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
________________
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Образац број 2/7
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 7 – СВЕЖЕ ВОЋЕ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа в.д.
директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„_________________________“из____________________________,МБ________,
ПИБ__________________ које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, ЗА
ПАРТИЈУ 7 – СВЕЖЕ ВОЋЕ за потребе Предшколске установе „Сунце“, у свему из
понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа ЗА
ПАРТИЈУ 7 – СВЕЖЕ ВОЋЕ за потребе наручиоца на начин и под условима
утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном
поступку,
за Партију 7 – Свеже воће и условима из понуде добављача бр.
_________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за за партију 7 – Свеже воће, сматра се цена из понуде
Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки артикал
посебно а укупна вредност за
партију 7 – свеже воће, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утрошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Тржишна цена за пољопривредне производе узима се она која важи на берзи
СТИПС, моравички округ (средња вредност), Уговорне стране у писаној форми
потписују изјаву о сагласности за промену цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
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Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом којим се према посебним
законима искључиво транспортује роба која је предмет јавне набавке.
Изабрани добављачи, за партију свеже воће дужан је да уз прву испоруку воћа
достави атест о здравственој исправности истих, а уколико добављач није у
могућности да достави атест, онда доставља писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, да је испоштовао стандарде о дозвољеној употреби
хемијских средстава за заштиту биља (каренца).
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је паковање
неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Добављач воћа, количину воћа исказују у нето тежини, без даре.

58

Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала из партије 7.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
59

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_______________
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Образац број 2/8
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 8 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________, МБ___________,
ПИБ___________________ које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, ЗА
ПАРТИЈУ 8 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ за потребе Предшколске установе „Сунце“, у свему из
понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа ЗА
ПАРТИЈУ 8 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ за потребе наручиоца на начин и под условима
утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном
поступку,
за партију 8 – Свеже поврће и условима из понуде добављача бр.
_________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за за партију 8 – Свеже поврће, сматра се цена из понуде
Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки артикал
посебно а укупна вредност за
партију 8 – Свеже поврће, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утрошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Тржишна цена за пољопривредне производе узима се она која важи на берзи
СТИПС, моравички округ (средња вредност), Уговорне стране у писаној форми
потписују изјаву о сагласности за промену цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
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Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом којим се према посебним
законима искључиво транспортује роба која је предмет јавне набавке.
Изабрани добављачи, за партију 8 – свеже поврће дужан је да уз прву испоруку
поврћа достави атест о здравственој исправности истих, а уколико добављач није у
могућности да достави атест, онда доставља писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, да је испоштовао стандарде о дозвољеној употреби
хемијских средстава за заштиту биља (каренца).
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 8.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Добављач поврћа, количину поврћа исказују у нето тежини, без даре.
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Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности за артикле из партије 8.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаног путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.
ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
________________
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Образац број 2/9
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 9 – КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________, МБ___________,
ПИБ_______________ које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 9-КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ– за потребе Предшколске установе
„Сунце“, у свему из понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партија 9
– конзервирано воће и поврће за потребе наручиоца на начин и под условима
утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном
поступку,
за Партију 9 – Конзервирано воће и поврће и условима из понуде
добављача бр. _________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију 9 – Конзервирано воће и поврће, сматра се цена
из понуде Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки
артикал посебно а укупна вредност за Партију 9 – Конзервирано воће и поврће, износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
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Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом којим се према посебним
законима искључиво транспортује роба која је предмет јавне набавке.
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа за Партију 9 –
конзервирано воће и поврће, Наручиоцу преда производе са важећим прописима,
декларацијом као и сертификат и осталу документацију о здравственој исправности
добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 9.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
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Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала из партије 9.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
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менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
________________
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Образац број 2/10
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 10 – СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________, МБ___________,
ПИБ_________________, које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 10-СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ – за потребе Предшколске установе
„Сунце“, у свему из понуде Понуђача – Добављача број ________________.
Члан 1.
Предмет набавке је набавка намирница и прехрамбених производа – Партија
10 – смрзнуто воће и поврће за потребе наручиоца на начин и под условима
утврђеним у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији у отвореном
поступку, Партија 10 – Смрзнуто воће и поврће и условима из понуде добављача бр.
_________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију 10 – Смрзнуто воће и поврће, сматра се цена из
понуде Понуђача бр.________ од _______2018. године, и иста је дата за сваки
артикал посебно а укупна вредност за – Партија 10 – Смрзнуто воће и поврће износи
___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
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Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од _________ дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину
производа на рачун Добављача број ___________________ код Банке
_____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
Члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог Члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом Уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса Уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
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Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом које има уграђен уређај за
хлађење у транспорту према важећим стандардима (HACCP).
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа за Партију 10 – смрзнуто
воће и поврће, Наручиоцу преда производе са важећим прописима, декларацијом као и
сертификат и осталу документацију о здравственој исправности добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
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Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала из партије 10.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
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понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
__________________
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Образац број 2/11
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ЗА ПАРТИЈУ 11 – КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ
ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Закључен дана ________ 2018. године између:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СУНЦЕ'' ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, коју заступа
в.д.директора Маја Миловић, као Купац (у даљем тексту: Наручилац), и
2.
„____________________________“ из _____________________,МБ____________,
ПИБ__________________, које заступа директор ____________________________ ,као
ПРОДАВЦА, (у даљем тексту: Добављач) на следећи начин :
3.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Група - Заједнички понуђачи:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке донео
Одлуку о додели Уговора број ____________ од ___________ 2018. године, Понуђачу –
Добављачу ______________________ за набавку материјала за спремање хране, за
Партију 11. – Кондиторски производи и други производи широке потрошње – за
потребе Предшколске установе „Сунце“, у свему из понуде Понуђача – Добављача број
________________.
Члан 1.
Предмет
набавке је набавка намирница и прехрамбених производа за
Партију 11 – Кондиторски производи и други производи широке потрошње за потребе
наручиоца на начин и под условима утврђеним у позиву за достављање понуда и
конкурсној документацији у отвореном поступку, Партија 11. – Кондиторски производи
и други производи широке потрошње и условима из понуде добављача бр.
_________од ________. 2018. године, која је саставни део овог уговора.
Добављач ће извршити уговорену обавезу (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем (подизвођачима)
в) заједнички са Понуђачима из групе Понуђача
Члан 2.
Уговореном ценом за Партију 11 – Кондиторски производи и други производи
широке потрошње, сматра се цена из понуде Понуђача бр.________ од _______2018.
године, и иста је дата за сваки артикал посебно а укупна вредност за Партију 11 –
Кондиторски
производи
и
други
производи
широке
потрошње,
износи
76

___________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са
ПДВ-ом.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке транспорта и
испоруке, односно све елементе структуре цене дате у Конкурсној документацији.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће плаћање уговорене цене изврши у року од 45
дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену количину производа на рачун
Добављача број ___________________ код Банке _____________________.
Члан 4.
Наручилац задржава право да не требује све тражене количине наведене у
Спецификацији потреба за поменуту партију, и утошак истих ће зависити од реалних
потреба Наручиоца.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ новчаних средстава из
члана 2. овог Уговора.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца, за ове намене. За обавезе плаћања
које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити плаћање
Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по усвајању Финансијског
плана за 2019. годину.
Члан 5.
Наручилац ће Добављачу сукцесивно вршити плаћање, након сваке испоруке и
испостављања рачуна, по цени коју је Добављач одредио у својој Понуди.
Добављач је сагласан да се цена по јединици производа неће повећавати
услед промена цена производа на тржишту, у року од __________ дана од дана
отварања понуде.
До промене цене предметних добара може доћи након __________ дана од дана
отварања понуде и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на
тржишту, за више или мање од 10% од последње уговорене цене.
Основ за промену цене узима се проценат разлике цене из понуде и тржишне
цене у тренутку подношења захтева за промену цене, за сваки производ у окиру
партије. Уколико се утврди да је дошло до повећања или смањења цена производа од
10 %, уговорне стране могу променити цену сходно ценама на тржишту, али не у пуном
проценту повећања или смањења цене на тржишту, већ за 3% мање него што је
тржишна цена.
Уговорне старне у писаној форми потписују изјаву о сагласности за промену
цене.
Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена, свака од
уговорних страна може једностарно раскинути уговор, уз отказни рок од 30 дана.
У случају корекције цена, у смислу овог члана, уговорне стране ће промењене
услове реглуисати Анексом уговора. Новоутврђена цена ће се примењивати на
испоруке после потписивања Анекса уговора.
Члан 6.
Роба се испоручује франко магацин Предшколске установе „Сунце“, у улици
Вука Караџића број 4 у Горњем Милановцу и франко вртић у Прањанима и Руднику.
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Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе, до предаје наручиоцу,
падају на терет добављача.
Добављач ће робу која је предмет овог Уговора испоручивати сукцесивно, према
потребама Наручиоца, у термину назначеном у требовању.
Датумом испоруке сматра се датум написан на отпремници, коју је Наручилац
дужан да потпише приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе,
количину, паковање и број атеста о здарвственој исправности хране и место испоруке.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Добављач доставити наручиоцу у уговореном року.
Члан 7.
Добављач је дужан да обавља транспорт возилом којим се према посебним
законима искључиво транспортује роба која је предмет јавне набавке.
Добављач је дужан да при свакој испоруци производа Партију 11 – кондиторски
производи и други производи широке потрошње, Наручиоцу преда производе са
важећим прописима, декларацијом као и сертификат и осталу документацију о
здравственој исправности добара.
Члан 8.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативни пријем добара, и то:
- за добра са роком трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало
више од половине означеног рока,
- за добра у оригиналном неоштећеном паковању са декларацијом да ли је
паковање неоштећено.
Уколико наручилац приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета (уколико понуђач нуди одговарајући производ, састав на
декларацији истог , мора бити идентичан сатаву декларацији примарно траженог
производа) и рока трајања, у супртотном понуђени производ биће одбијен. Наручилац
ће записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом
обавезати продавца да изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније
у року од 2 до 3 сата од достављања обавештења о рекламацији, а добра која су била
предмет пријема и контроле одмах врати добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног
квалитета, наручилац може уложити рекламацију с тим да добављач може да изврши
увид у добра која су предмет рекламације у циљу замене истих. По извршеном увиду,
добављач је у обавези да одмах након извршеног увида, замени добра.
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора у случају
рекламације на квалитет производа из партије 11.
Члан 9.
Представник наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квантитативни пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и
мерењем, а на oснову отпремнице добављача, с тим што се оригинално паковање не
отвара већ се евидентира број који је назначен на транспортном пакету.
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Роба, од стране добављача, мора бити упакована у одговарајућу амбалажу и на
начин који је прописан за тражену врсту робе и мора бити обезбеђена од делимичног и
потпуног оштећења при утовару, транспорту, истовару и ускладиштењу.
Добављач се обавезује да ће робу, оштећену или изгубљену током транспорта
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
уговорене, надокнадити наручиоцу о свом трошку.
Рок важења (гарантни рок) добара мора бити назначен на паковању или
документу који се доставља уз добра приликом испоруке, на основу чега Добављач
преузима одговорност за квалитет испоручених добара и одговара наручиоцу за
квалитет добара у гарантном року означеном на паковању, односно документу.
Уколико наступе промене у квалитету испоручених добара у року означеном на
паковању односно документу из става 4. овог члана, као последица неправилног
одржавања и чувања предмета од стране наручиоца, добављач се ослобађа
одговорности.
Члан 10.
Испоручена роба мора бити из текуће производње, са важећим роком употребе, I
(прве) класе, уз поштовање важећих стандарда квалитета.
Члан 11.
Наручилац задржава право да у овлашћеној институцији изврши додатну
хемијско – биолошку контролу исправности артикала за партију 11.
У случају неисправности, Наручилац ће робу вратити Добављачу и овај разлог
може бити основ за једнострани раскид уговора од стране купца
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.
Члан 13 .
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да
друга уговорна страна не испуњава, неблаговремено испуњава, не испуњава на начин
како је тражено у Конкурсној документацији и достављеној Понуди од стане
Добављача, која је саставни део овог Уговора, односно своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема
писаног обавештења.
Члан 14.
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да Добављач гарантује и обезбеђује безбедност
и здравље на раду за своје запослене приликом испоруке уговорених количина добара
наручиоца.
Члан 17.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 18.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
припадају свакој уговорној старани.

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
__________________
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Образац број 3
ПУНОМОЋЈЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Име и презиме лица које представља понуђача)
из ______________________________ ул. _________________________________
Бр. л.к. ____________________________________________, овлашћујем да у
име
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(назив и седиште понуђача)
може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку добара број
01/18-Набавка материјала за спремање хране за потребе ПУ „Сунце“ за следеће
партије____________________ и предузима све радње прописане Законом.
Пуномоћје важи до окончања поступка отварања понуда наведене јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана _______________ 2018. године

Име и презиме овлашћеног лица
–––––––––––––––––––––––––––
М.П.
Напомена:
Пуномоћник понуђача, оригинал пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда за
предметну јавну набавку, предаје Комисији на дан отварања понуда- пре почетка
отварања понуда.

Пуномоћје достављено у оквиру запечаћене понуде не прихвата се.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство Понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о
захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати
све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у
целини припрема и доставља у складу са Конкурсном документацијом.
1. ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Понуда мора бити поднета на обрасцима из Конкурсне документације,
уредна, јасна и недвосмислена.
Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити у
писаној форми и на српском језику. Документација, уколико је дата на страном
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског
вештака.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда мора да садржи читко попуњене (штампаним словима, може и
ручно - хемијском оловком), оверене и потписане све оригиналне обрасце из
конкурсне документације, према приложеном упутству. Уколико Понуђач начини
грешку у попуњавању образаца, дужан је да је избели и образац правилно
попуни, а место начињене грешке да парафира овлашћено лице понуђача и
овери печатом.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
Сваки документ (образац, изјава) из Конкурсне документације који се
доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача. Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или
потписивање Уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за
привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање,
односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.
На полеђини коверте навести назив и адресу Понуђача, број телефона и
име особе за контакт.
Понуђач може поднети само 1 (једну) понуду, за једну, више или све
партије. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учестувује у више
заједничких понуда.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника
у заједничкој понуди.
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Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у затвореној
коверти или кутији, са назнаком ПОНУДА ЗА Набавка материјала за спремање
хране за потребе ПУ „Сунце“- Партија___, ЈН бр. 1/18 - НЕ ОТВАРАТИ. На
полеђини обавезно навести назив Понуђача, адресу и број телефона Понуђача и
особу за контакт. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у
динарима. Ако понуда не обухвата све позиције из спецификације, иста ће се
одбацити.
Уколико Понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је
једино чињеница када је Наручилац понуду примио, односно да ли је Наручилац
примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће
понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је Понуђач послао
понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 23.03.2018. године, до 13 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу
подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена
Понуђачу.
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за
правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.
Приликом израде понуде, молимо да Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица
дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца, кaко
би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
Конкурсне документације, јер је Наручилац, у складу са чланом 63. став 1.
Закона о јавним набавкама,
дужан да све измене и допуне Конкурсне
документације објави на Порталу jавних набавки и на својој интернет страници.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
3. ПАРТИЈЕ
- ПАРТИЈА 1 - свеже месо, ОРН 1511000
- ПАРТИЈА 2 - месне прерађевине, ОРН 1513000
- ПАРТИЈА 3 - конзервирана и смрзнута риба, ОРН 1522000
- ПАРТИЈА 4 - млеко и млечни производи, ОРН 1550000
- ПАРТИЈА 5 - свежа јаја, ОРН 1510000
- ПАРТИЈА 6 - хлеб и други пекарски производи, ОРН 15811000
- ПАРТИЈА 7 - свеже воће, ОРН 1530000
- ПАРТИЈА 8 - свеже поврће, ОРН 1530000
- ПАРТИЈА 9 - конзервирано воће и поврће, ОРН 15331400
- ПАРТИЈА 10 - смрзнуто воће и поврће, ОРН 15331170
- ПАРТИЈА 11 - кондиторски производи и други производи широке потрошње,
ОРН 15800000;
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Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, оне морају бити
поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију посебно.
Обрасци који се налазе у конкурсној документацији морају бити поднети посебно за
сваку партију.
Понуђач доставља изјаву о достављању средства обезбеђења за сваку партију
посебно, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија или све партије.
Свака партија је предмет посебног уговора.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка материјала за спремање
хране за потребе ПУ „Сунце“- Партија___, ЈН бр. 1/18- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка материјала за спремање
хране за потребе ПУ „Сунце“- Партија___, ЈН бр. 1/18- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку добра - Набавка материјала за спремање
хране за потребе ПУ „Сунце“- Партија___, ЈН бр. 1/18- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка материјала за
спремање хране за потребе ПУ „Сунце“- Партија___, ЈН бр. 1/18-НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ
Обавештење да Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Захтев да Понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и
правила поступања Наручиоца у случају да се определио да искористи
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могућност да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део
набавке који се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико се
закључи уговор између Наручиоца и Понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у
Уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4, а доказ о испуњености
услова из члана 75. став 1. тачка 5. за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач који ангажује подизвођача, дужан је да усвојој понуди наведе
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50 %, или део предмета јавне набавке које ће извршити преко
подизвођача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим
се понуђачи из понуде међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
конкурсне докуменације из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Услов из члана 75.
став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тих услова.
Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке. Обавезна садржина Споразума одређена је у члану 81. Закон о јавним
набавкама.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања 45 дана, рачунајући од дана уредно примљене фактуре за
испоручене количине материјала за спремање хране (потврђене од стране
наручиоца и понуђача).
Плаћање се врши уплатом на рачун на основу достављених фактура за
материјал за спремање хране.
Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у
Финансијском Плану за 2018. годину наручиоца за ове намене. За обавезе
плаћања које доспевају по Уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити
плаћање Понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава односно по
усвајању Финансијског плана за 2019. годину.
9.2. Захтев у погледу рока и места реализације услуге
Места испоруке су: централни магацин Предшколске установе „Сунце“
Горњи Милановац улица Вука Караџића број 4, објекат у Прањанима, Прањани
бб и објекат на Руднику, Рудник бб, сваког радног дана од 6 - 12 часова.
Рок испоруке добара је минимално 3 часа амаксимално 24 часа од достављања
требовања.
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда.
9.4. Разлози за одбијање понуде
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостаке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.
Благовремена понуда је која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде
биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима,
са назнаком да су поднете неблаговремено.
Битни недостаци понуде су:
 Уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне условеза учешће;
 Уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 Уколико је Понуђени рок важења понуде краћи од прописаног:
 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено
да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити
условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће ценити као одговарајући производ који је понудио понуђач,
под условом да је декларација понуђеног производа иста као и декларација
примарно траженог производа као и цену понуђеног производа. У колико је цена
понуђеног производа нижа за 10% од примарно траженог производа, тај
производ се неће сматрати одговарајућим.
10. ВАЛУТА И ЦЕНА
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 укупна цена без
пореза на додату вредност.
Сви евентуални попусти и повољности морају бити урачунати у коначну
цену из понуде. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у уз понуду достави Изјаву (образац изјаве
достављен је у Конкурсној документацији – Изјава број 3.), којом потврђује да ће
доставити тражена средства финансијског обезбеђења, и то:
Да ће приликом закључења Уговора доставити средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да
се продужи.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу - писму.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу писму.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу - писму.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено,
сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и
„Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009 - др. закон и 31/2011 и
39/2014 и др. закон).
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за
Понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у
складу са чланом 15. Закона.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је
као такве Понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица,
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
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13.
ОБАВЕШТЕЊЕ
О
НАЧИНУ
ПРЕУЗИМАЊА
ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА,
АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
Није потребно.
14.
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
5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко
поште, електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши
електронском поштом или факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се
писмено изјаснити да је допис или документ који је примљен путем електронске
поште или факса примила. На тај начин је достављање извршено са доказом о
пријему истог.
Захтев за додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за набавку добара – материјал за спремање хране, бр. 01/18“.
Ако наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам (8) или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да
мења нити да допуњује Конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА
И
КОНТРОЛА
КОД
ПОНУЂАЧА
ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда
да, у писаном облику, захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог
подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача,
као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку
отварања.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: pusuncegm@gmail.com или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца .
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачунбуџета Републике
Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену
радњу наручиоца пре отварања понуда. Уколико подносилац захтева оспорава
одлуку о додели уговора или оспорава одлуку о обустави радњу наручиоца од
момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 120.000,00 динара.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗАПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) 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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 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.

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у
горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « *
и сл.
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18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог
члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем
од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
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Образац број 4

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Напомена: Количине добара у спецификацијама дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине
у зависности од својих конкретних потреба. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за
квалитетно формирање понуђене цене и лакше упоређивање понуда.
Наручилац од понуђача захтева да у понуди доставе производе који се на српском тржишту вреднују
као производи I (прве) класе. Састав на деклерацији примарно траженог производа и сатав на
декларацији одговарајућег производа који нуди понуђач, мора бити исти, у супртотном понуђени
производ неће се ценити као одговарајући.
Наручилац ће ценити као одговарајући производ који је понудио понуђач, под условом да је
декларација понуђеног производа иста као и декларација примарно траженог производа као и цену
понуђеног производа. У колико је цена понуђеног производа нижа за 10% од примарно траженог
производа, тај производ се неће сматрати одговарајућим.
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ПАРТИЈА БРОЈ 1 – СВЕЖЕ МЕСО
РЕД.
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Пилеће месо, цело пиле, Цекин
или одговарајуће
Јунеће месо без коске (јунећи бут)
Јунеће месо са коском (леђа)
Свињско месо без коске (свињски
бут)
Пилеће бело месо (пилећи филе)

ПРОИЗВОЂАЧ
ПОНУЂЕНОГ
ПРОИЗВОДА

ОКВИРНЕ
КОЛИЧИНЕ
НА ГОДИШ.
НИВОУ

2

3

ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ
МЕРЕ
4
5

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а
6(3*4)

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом
7(3*5)

1100 кг
1400 кг
600 кг
1350 кг
300 кг
УКУПНО:

Напомена: по захтеву Наручиоца, месо је потребно да буде обрађено (у комаду, самлевено или исечено).
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 2 – МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

РЕД.
БРОЈ

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

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Стишњена шунка, Yuhor или
одговарајуће
Париска кобасица Yuhor или
одговарајуће
Сланина у комаду, Yuhor или
одговарајуће
Димљена свињска бутка, Yuhor
или одговарајуће
Маст ринфуз, паковање од 10 кг
Суви врат (свињски обрађен
врат прошаран масноћом
Виршла од свињског меса, Yuhor
или одговарајуће
Паштета са шунком 130 грама,
Yuhor или одговарајуће

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5
300 кг
225 кг
250 кг
190 кг
140 кг
250 кг
450 кг
450 кг
УКУПНО:

Напомена: по захтеву Наручиоца, производи да буду исечени на листиће.
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 3 – КОНЗЕРВИРАНА И СМРЗНУТА РИБА

РЕД.
БРОЈ

1.
2.
3.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Конзервирана туњевина –
комадићи у уљу (конзерва од 185
гр)

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5
525 кг
400 кг

Филети сома (паковање од 10 кг)
Рибљи штапићи ринфузно, Frikom
или одговарајуће

300 кг

4.

Филети ослића (паковање од 10 кг)

165 кг

5.

Конзервирана туњевина – комади у
уљу(конзерва од 185 гр)

70 кг
УКУПНО:
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________

98

ПАРТИЈА БРОЈ 4 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

РЕД.
БРОЈ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Млеко једнодневно 1 литар, 2,8 3,2% млечне масти, Границе или
одговарајуће
Јогурт 1 литар, 2,8% млечне масти,
Моравица, Границе или
одговарајуће
Кисело млеко 0,4 литара, 2,8 –
3,2% млечне масти, Границе или
одговарајуће
Павлака, 20% млечне масти 700
грама,
Моравица, Имлек или
одговарајуће
(паковање
у
кантицама)
Свежи бели полумасни сир,
кришка,
Моравица
или
одговарајуће (паковање од 1 кг)
Полутврди пуномсани сир пареног
теста мин. 45%мм у сувој материји
- качкаваљ "Иришки сир" 1 кг,
Имлек или одговарајуће
Екстрамасни сирни намаз минимум
60% мм у сувој материји, "Крем
сир" 100 грама - Границе или
одговарајуће

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5
6000 лит
5600 лит
685 лит

450 кг

350 кг

31 кг

190 кг
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

8.

Кајмак 1 кг, Моравица или
одговарајуће

190 кг
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 5 – СВЕЖА ЈАЈА

РЕД.
БРОЈ

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1

1.

ПРОИЗВОЂАЧ
ПОНУЂЕНОГ
ПРОИЗВОДА
2

Јаја, С класа

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО
НА
ЈЕДИНИЦИ
ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
НИВОУ
3
4
40000 ком

ЦЕНА СА
ПДВ-ом ПО
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

5

6(3*4)

7(3*5)

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 6 – ХЛЕБ И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРИИЗВОДИ

РЕД.
БРОЈ

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1

1.
2.
3.
4.
5.

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5

Хлеб, полубели, тежине 600 грама
Коре за питу, паковање од 500
грама
Фриго кроасан кифла (школа), 1
комад 100 гр
Лисната плетеница , 140 гр комад
Црни резани хлеб, од 500 грама (у
целофану)

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

12000 ком
750 ком
4500 ком
4500 ком
2000 ком
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 7 – СВЕЖЕ ВОЋЕ

РЕД.
БРОЈ

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5

1.

Лимун

415 кг

2.

Банане

900 кг

3.

Јабуке

3000 кг

4.

Јагоде

525 кг

5.

Брескве

450 кг

6.

Крушке

900 кг

7.

Кајсије

200 кг

8.

Лубенице

950 кг

9.

Грожђе

900 кг

11.

Поморанџе

950 кг

12.

Мандарине

600 кг
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

13.

Бундева

100 кг

14.

Нектарина

375 кг

15.

Киви

100 кг

16.

Малине

100 кг

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 8 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

РЕД.
БРОЈ

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

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Пасуљ бели, градиштанац
Купус
Цвекла - свежа
Кромпир
Бела зелен (целер, першун,
пашканат)
Шаргарепа
Бели лук
Црни лук
Парадајз
Пасуљ шарени
Броколи
Паприка шиља
Тиквице
Плави парадајз
Карфиол
Кељ
Келераба
Зелена салата
Зелене лиске за сарму
Кисели купус
Паприка бабура

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5
1000 кг
4000 кг
415 кг
4850 кг
50 кг
1950 кг
5 кг
850 кг
790 кг
150 кг
20 кг
400 кг
310 кг
200 кг
31 кг
45 кг
30 кг
900 ком
3000 ком
1800 кг
375 кг
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

22.
23.
24.
25.
26.

Краставац свежи
Празилук
Першунов лист, свеж – веза
Пасуљ тетовац
Боранија

225 кг
75 кг
290 ком
150 кг
150 кг
УКУПНО:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 9 – КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

РЕД.
БРОЈ

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

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Парадајз пире (лименка)
Конзервирано воће – крушка компот
Конзервирано воће – бресква компот
Конзервирано воће – кајсија компот
Конзервирано поврће – боранија
Конзервирано поврће –
краставчићи
Конзервирано поврће – цвекла
Конзервирано поврће – ајвар

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА
ГОДИШ.
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5
225 кг
225 кг
375 кг
375 кг
1425 кг
450 кг
500 кг
80 кг
УКУПНО:
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 10 – СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

РЕД.
БРОЈ

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

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Смрзнуте вишње, Frikom или
одговарајуће
Смрзнут грашак, Frikom или
одговарајуће
Смрзнути спанаћ, Frikom или
одговарајуће
Смрзнуте малине, Frikom или
одговарајуће
Смрзнут кукуруз шећерац
Мешавина смрзнутог поврћа
(броколи, карфиол, шаргарепа)
„Царска мешавина Frikom“ или
одговарајуће

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА
ПРОИЗВОЂАЧ КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО ПДВ-ом ПО
ПОНУЂЕНОГ
НА
ЈЕДИНИЦИ ЈЕДИНИЦИ
ПРОИЗВОДА ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
МЕРЕ
НИВОУ
3
2
4
5
65 кг
1000 кг
400 кг
190 кг
70 кг
115 кг

УКУПНО:
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УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

6(3*4)

7(3*5)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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ПАРТИЈА БРОЈ 11 – КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

РЕД.
БРОЈ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
1
Кекс петит Беуре, Авала или
одговарајући
Кекс „Плазма“ Бамби или
одговарајући
Интегрални кекс са сувим
грожђем „Велнес – Бамби“ или
одговарајуће
Наполитанке ринфуз, Линеа
вафел лешник, Swisslion или
одговарајуће
Бисквит преливен чоколадом
ринфуз, Jaffa кекс или
одговарајуће
Пуњени чоколадни медењак
ринфуз, Медено срце или
одговарајуће
Крем, Еурокрем или
одговарајуће (паковање у
кантицама од 900 гр)
Ловоров лист (паковање од 15
грама), Центропроизвод или
одговарајуће

ПРОИЗВОЂАЧ
ПОНУЂЕНОГ
ПРОИЗВОДА
2

ОКВИРНЕ
ЦЕНА БЕЗ
КОЛИЧИНЕ
ПДВ-А ПО
НА
ЈЕДИНИЦИ
ГОДИШЊЕМ
МЕРЕ
НИВОУ
3
4
150 кг
70 кг
175 кг
70 кг
150 кг
310 кг
310 кг

15 ком
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ЦЕНА СА
ПДВ-ом ПО
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
СА
ПДВ-ом

5

6(3*4)

7(3*5)

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Прашак за пециво (паковање
12 грама), Центропроизвод
или одговарајуће
Бибер млевени (паковање 5
грама), Центропроизвод или
одговарајуће
Бибер у зрну (паковање 5
грама), Центропроизвод или
одговарајуће
Додатак јелима са поврћем
(паковање од 1кг), Зачин Ц
или одговарајуће
Суво грожђе (паковање 100
грама), Макробела или
одговарајуће
Ванилин шећер (паковање 10
грама), Центропроизвод или
одговарајуће
Какао (паковање 100 гр),
Макробела или одговарајуће
Цимет (5 грама),
Центропроизвод или
одговарајуће
Оригано (3 грама),
Центропроизвод или
одговарајуће
Мед, 1 кг
Пудинг, Макробела или
одговарајуће (паковање од 5
кг, чоколада, ванила, јагода)

1200 ком
225 ком
125 ком

225 кг
9 кг

400 ком
3 кг
225 ком
35 ком
65 кг

90 кг

112

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Чај шипурак, Центропроизвод
или одговарајуће (кутија 1/20
филтер врећица)
Чај нана, Центропроизвод
или одговарајуће (кутија 1/20
филтер врећица)
Чај камилица,
Центропроизвод или
одговарајуће ( кутија 1/20
филтер врећица)
Чај хибискус, Центропроизвод
или одговарајуће ( кутија 1/20
филтер врећица)
Интегрални кекс са
поморанџом преливен црном
чоколадом Бамби или
одговарајуће
Говеђа супа 65 грама,
Центропроизвод или
одговарајуће
Пилећа супа 65 грама,
Центропроизвод или
одговарајуће
Црвена слатка млевена
зачинска паприка 500 грама,
Витамин Хоргош или
одговарајуће
Алкохолно сирће 1 литар,
БИП или одговарајуће
Со јодирана (паковање од 5
кг)

225 ком
225 ком

225 ком

225 ком
125 кг

110 ком
110 ком

19 кг
170 лит
310 кг
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30.

31.

32.
33
34.
35.

36.

37.

38.

39.

Рафинирано сунцокретово
уље, Витал или одговарајуће
(паковање од 1 литра)
Шећер у праху,
Центропроизвод или
одговарајуће (паковање од 0,5
кг)
Кристал шећер – Црвенка или
одговарајуће (паковање од 50
кг)
Лимунтус (паковање од 10
грама)
Џем 3кг – мешавина воћа,
PVC кантица, Swisslion или
одговарајуће
Маргарин за мешење 250
грама, Витал или одговарајуће
Намазни маргарин 500 грама,
садржаја: 40% масноће, не
садржи транс масне киселине,
обогаћен витаминима А, Д и Е
„Добро јутро - дијет“ или
одговарајуће
Мајонез,
Полимарк
или
одговарајуће
(паковање у
кантици од 1000 мл)
Сок сируп од поморанџе,
Бипси или одговарајуће
(паковање од 1 литра)
Млевени кекс (ринфуз,
паковање 5 кг)

2750 лит

22 кг

1350 кг
7 ком
380 кг
140 кг

225 кг

285 кг
30 лит
27 кг
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40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Кромпир пире у пахуљама
“Минут” Marbo product или
одговарајуће
Пиринач 900 грама, округло
зрно,
Макробела
или
одговарајуће
Макароне без јаја 400 грама,
Фиделинка или одговарајуће
Шпагете без јаја 400 грама,
Фиделинка или одговарајуће
Резанац за супу 400 грама,
Фиделинка или одговарајуће
Пшенично брашно, тип 500,
паковање 25 кг
Кукурузно (пројино) брашно, 5
кг
Презла 200 грама, Макробела
или одговарајуће
Соја у љуспицама 200 грама
Пшенични гриз, Макробела
или одговарајуће (паковање
од 3 кг)
Квасац (паковање фунта)
Кечап благи 500 грама,
Полимарк или одговарајуће
Кекс са житарицама, Swisslion
или одговарајуће
Ишлери ринфуз, Swisslion или
одговарајуће
Ољуштено семе сунцокрета

680 кг

600 кг
600 кг
140 кг
150 кг
2000 кг
300 кг
45 кг
40 кг
140 кг
6,5 кг
45 кг
150 кг
140 кг
3 кг
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55.

Сусам

8 кг

56.

Суве шљиве без коштица

40 кг

57.

Ораси очишћени

2 кг

58.

Пшеница белија
Мајонез без јаја, Полимарк
или одговарајуће
Кисела вода, 1,5 литар

2 кг

59.
60.
61.
62.

70 кг
30 ком

Ланено семе
Домаћи колач, комад 30 гр, С
Swisslion или одговарајуће,
јагода, вишња, поморанџа

1 кг
150 кг
УКУПНО:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без пдв-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Датум:__________________
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