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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац
Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац
Интернет страница: www.gcjelenac.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/18 су добра – Намирнице за припремање хране
Предмет јавне набавке је обликован у 19 (деветнаест) партија:
-

Партија 1 - Свеже месо, процењена вредност износи 2.894.231,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 2 - Прерађевине од меса, процењена вредност износи 1.967.323,00 дин
без ПДВ-а;

-

Партија 3 - Пилеће месо и изнутрице, процењена вредност износи 1.698.000,00
дин без ПДВ-а;

-

Партија 4 - Риба и прерађевине од рибе, процењена вредност износи 749.415,00
дин без ПДВ-а;

-

Партија 5 - Свеже млеко и млечни производи, процењена вредност износи
4.808.565,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 6 - Хлеб, пецива и остали пекарски производи, процењена вредност
износи 1.848.000,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 7 - Брашно и прерађевине од брашна, процењена вредност износи
480.562,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 8 - Масноће, процењена вредност износи 529.498,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 9 - Јаја, процењена вредност износи 864.700,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 10 - Мед, процењена вредност износи 585.000,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 11 - Колонијална роба, процењена вредност износи 1.683.680,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 12 - Свеже домаће воће, процењена вредност износи 280.550,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 13 - Свеже јужно воће, процењена вредност износи 449.091,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 14 - Свеже поврће, процењена вредност износи 2.075.344,00 дин без
ПДВ-а;
Партија 15 - Конзервирано поврће, процењена вредност износи 1.526.400,00 дин
без ПДВ-а;
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-

Партија 16 - Конзервирано воће, процењена вредност износи 326.000,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 17 - Смрзнуто поврће, процењена вредност износи 153.450,00 дин без
ПДВ-а;
Партија 18 - Сушено поврће и воће, процењена вредност износи 114.170,00 дин
без ПДВ-а;

-

Партија 19 - Алкохолна и безалкохолна пића, процењена вредност износи 97.100,00 дин
без ПДВ-а;
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт:
Лице за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке
Електронска пошта: javne.nabavke@gcjelenac.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/18 су добра – Намирнице за припремање хране
2. Назив и ознака из општег речника набавки
15000000 - Храна, пиће, дуван и сродни производи
3. Партије
Предмет јавне набавке је обликован у 19 (деветнаест) партија:
-

Партија 1 - Свеже месо, процењена вредност износи 2.894.231,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 2 - Прерађевине од меса, процењена вредност износи 1.967.323,00 дин
без ПДВ-а;

-

Партија 3 - Пилеће месо и изнутрице, процењена вредност износи 1.698.000,00
дин без ПДВ-а;

-

Партија 4 - Риба и прерађевине од рибе, процењена вредност износи 749.415,00
дин без ПДВ-а;

-

Партија 5 - Свеже млеко и млечни производи, процењена вредност износи
4.808.565,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 6 - Хлеб, пецива и остали пекарски производи, процењена вредност
износи 1.848.000,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 7 - Брашно и прерађевине од брашна, процењена вредност износи
480.562,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 8 - Масноће, процењена вредност износи 529.498,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 9 - Јаја, процењена вредност износи 864.700,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 10 - Мед, процењена вредност износи 585.000,00 дин без ПДВ-а;

-

Партија 11 - Колонијална роба, процењена вредност износи 1.683.680,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 12 - Свеже домаће воће, процењена вредност износи 280.550,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 13 - Свеже јужно воће, процењена вредност износи 449.091,00 дин без
ПДВ-а;

-

Партија 14 - Свеже поврће, процењена вредност износи 2.075.344,00 дин без
ПДВ-а;
Партија 15 - Конзервирано поврће, процењена вредност износи 1.526.400,00 дин
без ПДВ-а;
Партија 16 - Конзервирано воће, процењена вредност износи 326.000,00 дин без
ПДВ-а;
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-

Партија 17 - Смрзнуто поврће, процењена вредност износи 153.450,00 дин без
ПДВ-а;
Партија 18 - Сушено поврће и воће, процењена вредност износи 114.170,00 дин
без ПДВ-а;
Партија 19 - Алкохолна и безалкохолна пића, процењена вредност износи
97.100,00 дин без ПДВ-а;
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III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђена добра морају бити пруженa у складу са стандардима и прописима важећим на
територији Републике Србије и морају имати декларацију о производу са назнаком
произвођача, датумом производње и роком трајања.
Понуђач доставља понуду у складу са овим описом.
Наручилац задржава право да након отварања понуда, у поступку стручног оцењивања
понуда, затражи узорке за понуђена добра без надокнаде, као и да изврши обилазак
понуђача, са циљем формирања правилне одлуке.
За поједине ставке у спецификацији, Наручилац је одредио предмет набавке на тај начин
што се позвао на робни знак или "одговарајући" производ. Понуђачи који понуде
"ОДГОВАРАЈУЋЕ" производ, обавезни су да понуде добра истог ценовног разреда и са
својствима као и тражена добра, да би се сматрало да су понуђена добра саобразна
траженим добрима.
ПАРТИЈА 1 – СВЕЖЕ МЕСО

Р.бр.

1
2

3

Опис предмета
набавке
Месо јунеће бут БК
(цео бут)
Месо свињско бут
БК (цео бут)
Свињско месо са
коском
(у
целости) ЈУС
стандард,
обрађено,мах тежине
до 80 кг

Овче месо са
коском
4

5

Јед. Колич
мере ина
кг

2500

кг

3000

кг

900

кг

500

кг

1000

Цена по
јединиц
и без
ПДВ-а

Укупн
о без
ПДВ-а

Укупно
са ПДВом

Напомена

(у

целости)ЈУС
стандард,
обрађено,max тежине
до 40 кг

Свињска маст

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 2 – ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА

Р.бр.

Опис предмета
набавке

Јед. Колич
мере ина

Виршла-пилећа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

вакум паковање

Пилећа прса
Шункарица
Мортадела
Крањска
кобасица,ком/0,100
кг
Чајна кобасица
Хамбуршка
димљена сланина
Суви врат
Печеница
Месни нарезак
0,100кг Ал
паковање
Паштета 75 гр АL
паковање-јетрена

кг

800

кг

600

кг

600

кг

500

кг

1400

кг

100

кг

500

кг

120

кг

120

ком

6000

ком

26000

Цена по
јединиц
и без
ПДВ

Укупно
без
ПДВ-а

Укупн
о са
ПДВом

Напомена

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 3 – ПИЛЕЋЕ МЕСО И ИЗНУТРИЦЕ

Р.бр.

1

2

3

Опис предмета
набавке
Пилетина преко
2 кг/ком,
смрзнуто
Пилећи батаккарабатак,
смрзнуто
Пилећа
џигерица,
смрзнута

Цена по
Укупно
Јед.
јединици
Количина
без ПДВмере
без ПДВа
а
кг

600

кг

6000

кг

1500

Укупно
са
Напомена
ПДВом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Р.бр
.

1

2

3

ПАРТИЈА 4 – РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ
Цена по
Укупн
Укупн
Опис предмета
Јед. Количи јединиц
о са
о без
набавке
мере на
и без
ПДВПДВ-а
ПДВ-а
ом
Филет сома
замрзнут, црвени,
кг
1300
20%воде, теж./ком
од 220 – 400г
Конзервирана туна
у уљу, 0,170кг,
комадићи туне,
ком
2500
70% биљно уље, со
(OCEAN FOODS)
или одговарајуће
Сардина у уљу 125
гр
(Sardinela
ком
5200
gibbosa)70%,биљно
уље, вода, со

Напомена

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 5 – СВЕЖЕ МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Опис предмета
Р.бр.
набавке
1
2
3

4

5

6

7

8

Јед.
мере

Млеко 2.8 %
л
м.м.
Јогурт 2,8% м.м
ком
0,180 гр
Кисело млеко
ком
0.180 гр 2.8%
Сир–ситан,
10/1, 25% мм,
животињског
кг
порекла са
декларацијом
Сир – кришка
неслан 5/1,
45% мм,
кг
животињског
порекла са
декларацијом
Качкаваљ –
трапист 45%
кг
мм
Павлака 1/1,
20% мм,
кг
животињског
порекла
Топљени сир
кутија
натур, 8/1, 150g

Цена по
Укупно
Укупно
јединици
са
Количина
без
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом

Напомена

40000
31000
45000

4000

2200

400

500

3000

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 6 – ХЛЕБ, ПЕЦИВА И ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Р.бр.

1

2

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом

Опис предмета
набавке
Хлеб полубели,
ТИП 850 – 0,5 кг, за
машинску обраду и
поховање
Коре за гибаницу
0,5 кг

ком

86400

кг

2400

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 7 – БРАШНО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД БРАШНА
Р.бр
.
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

Опис предмета
набавке

Јед. Количи
мере на

Брашно - ТИП 400
25/1
Кукурузно брашно 5/1
Гриз пшенични 5/1
Пудинг
(ванила,чоколада ) 5/1
Макарона са јајима
(Данубиус,Фиделинка,
Житопек или
одговарајуће) 0,400 кг
Интегрална макарона
Фида са јајима
(Данубиус, Житопек,
Фиделинка или
одговарајуће) 0,400 кг
Пиринач, округло
цело зрно 25/1
Интегрални пиринач
Пшеница – белија 1/1
Кекс ринфуз 4/1 посни
Кекс за дијабетичаре
Палента 0,500 кг

кг

1500

кг

100

кг

100

кг

100

кг

1800

кг

100

кг

400

кг

800

кг

80

кг

300

кг

150

кг

150

кг

1200

Цена по
јединиц
и без
ПДВ-а

Укупно
без
ПДВ-а

Укупн
о са
ПДВом

Напомена

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

12

ПАРТИЈА 8 – МАСНОЋЕ

Р.бр.

1

2

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Напомена
Количина
без
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом

Опис предмета
набавке
Уље рафнисано
јестиво (Искон,
Дијамант,Витал
или одговарајуће)
1/1
Стони маргаринкласик (Витал,
Дијамант или
одговарајући) 0,250
кг
Рафинисано палмино
уље, вода, јестиво
раф.сунцокретово уље,
раф. уље палмине
кошчице, раф. биљне
масти, емулгатор. сојин,
лецитин, солбинска и
лимунска киселина, со,
арома

л

3000

кг

200

кг

800

Маргарин за
мазање (Добро
јутро, Полимарк
или одговарајући)
0.250 кг
3

Вода, јестиво раф.
сунцокретово уље,
јестива хидрогенизована
раф. палме, со, емулгатор
(Е471, Е476),
стабилизатор (пектин),
конзерванс, лимунска
киселина, Вит.А и Д,
арома, боја

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 9 – ЈАЈА

Р.бр.

Опис предмета
набавке

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом

1

Кокошија јаја, А
класа

ком

86400

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ПАРТИЈА 10 – МЕД

Р.бр
.

1

Опис предмета
набавке

Јед. Коли
мере чина

Мед -багремов,
ливадски,
декларисан и
проверен од
надлежне установе
пластична
амбалажа, 3/1

кг

Цена по
јединици
без ПДВ-а

Укуп
но
без
ПДВа

Укупн
о са
ПДВом

Напомена

1300

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 11 – КОЛОНИЈАЛНА РОБА
Р.бр
.
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12
13

14

15

Опис предмета
набавке
Со кухињска
јодирана 1/1
Кромпир пире
25/1,
дехидрирани
кромпир у
пахуљицама,
кромпир 99%,
сува материја
92-96%
Шећер кристал,
50/1
Зачин за јело (
"С", Вегета или
одговарајући)
5/1
Бибер млевени
1/1
Прашак за
пециво 1/1, "C"
или
одговарајуће
Алева паприка
нељута 1/1
(Хоргошка,
Алева или
одгов.)
Ловоров лист
0,010 кг
Сирће
алкохолно 1/1
Есенција (
Кикинда или
одговарајућа)
1/1
Винобран 10 гр
Na бензоат 5 гр
Квасац суви
0.500кг
Чај 1/1, нана,
шипак,
хибискус,
камилица
Чај у кутији,
филтер кесица
20/1, воћни,
брусница,

Јед. Коли
мере чина
кг

1000

кг

1 000

кг

4500

кг

300

кг

50

кг

20

кг

100

ком

50

л

300

л

150

ком

1000

ком

2000

кг

10

кг

100

ком

300

Цена по
јединици
без ПДВа

Укупн
о без
ПДВ-а

Укупно
са ПДВом

Напомена

15

16

17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30

31

32

јагода, нана
(Подравка или
одговарајуће)
Чоколада за
кување (С,
Пионир, ХисарМенаж или
одговарајуће)
0,200 кг
Кокосово
брашно 5/1
Шлаг са водом
5/1
Суво грожђе 5/1
Мак млевени,
вакумирани 1/1
Сода бикарбона
1/1
Соја љуспа 15/1
Концентрат за
супу 1/1,
дехидрирана
бистра супа од
меса живине
Концентрат за
крем супу од
печурке 1/1
Желатин 1/1
говеђи
Какао 5/1
Желе бомбоне
5/1
Обланда већа
Ванилин шећер
1/1
Цимет 1/1
Кафа 0,100 кг
(GRAND
GOLD,
DONCAFE ,
DONCAFE
STRONG или
одговарајућа),
млевена
Инстант кафа у
кесицама 17,5г (
"NesCoffe 2 in
1",
"JacobsCrema",
или одгов.)

кг

60

кг

30

кг

120

кг

50

кг

50

кг

5

кг

200

кг

100

кг

170

кг

5

кг

20

кг

25

ком

250

кг

50

кг

5

кг

350

ком

300

16

33

34
35
36
37

38

39

40

Инстант кафа у
кесицама 17,5г (
"NesCoffe 3 in
1",
"JacobsCrema"
или одгов.)
Густин 1/1
Сусам 1/1
Јафа колач,
ринфуз 1/1
Наполитанка,
ринфуз 3/1
Флипс – Смоки
или
одговарајуће
0,150 кг
Слани
кромпиров чипс
- Чипс ХХL
ребрасти 0,200
кг или
одговарајуће
Кики-рики
пржени,слани,

ком

300

кг

20

кг

50

кг

300

кг

100

ком

100

ком

100

кг

5

ком

100

кг

400

кг

60

кг

250

кг

250

ољуштени 0,250 кг

41

42

43
44

45

Грисини 0,200
кг
Пенасти
слаткиш
преливен какао
преливом,
Мunchmallow
5/1 или
одговарајуће
Шећер у праху
1/1
Сенф, кантица
2,5/1
Мајонез 5/1
(Полимарк,
Дијамант или
одгов.)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 12 – СВЕЖЕ ДОМАЋЕ ВОЋЕ
Опис предмета
Р.бр.
набавке
Јабука I класа ( у
1

складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

Крушка I класа (
2

кг

250

кг

300

кг

1200

кг

700

Бресква I класа ( у

кг

300

складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)
Кајсија I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

кг

300

кг

30

кг

25

у складу са Правилником
о квалитету воћа, поврћа
и печурки Сл. Лист 29/79)

Јагода I класа ( у
3

складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

Грожђе I класа ( у
4

складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

Диња I класа ( у
5

6

7

8

9

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом
кг
1200

складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

Ораси у љусци I
класа ( у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
Сл. Лист 29/79)

Ораси чишћени I
класа (у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
Сл. Лист 29/79)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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ПАРТИЈА 13 – СВЕЖЕ ЈУЖНО ВОЋЕ

Р.бр.
1

Опис предмета
набавке
Банана I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

2

Поморанџа I класа
( у складу са

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом
кг
1800
кг
1000

Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
Сл. Лист 29/79)

3

Лимун I класа ( у

кг

складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки Сл. Лист 29/79)

4

Мандарина I класа
( у складу са

800
кг
1000

Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
Сл. Лист 29/79)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ПАРТИЈА 14 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

Р.бр.
1

Опис предмета
набавке
Грашак I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04)очишћен-само
зрно

2

кг

100

кг

160

кг

2000

Боранија I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04)

3

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом

Кромпир црвени I
класа маш.обрада,
25/1 кг, I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и

19

печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04)

4

Кромпир бели I
класа
маш.обрада,25/1 кг, I
класа ( у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
(Службени лист СФРЈ,
29/79, 53/87 и Службени
лист СЦГ, 31/03, 56/03 и
4/04)

5

7

8

9

10

11

12

10000

кг

12000

кг

1000

кг

1800

кг

80

кг

2000

кг

3000

Купус,(српски
мелез,рубин,футошки
бели ) I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04)

6

кг

Шаргарепа I класа (
у складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Краставац I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Бели лук I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Црни лук I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Прази лук I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))

Млади црни лук I
класа ( у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
(Службени лист СФРЈ,
29/79, 53/87 и Службени
лист СЦГ, 31/03, 56/03 и
4/04))
Пасуљ I класа ( у
складу са Правилником о

Веза

4/1

2000

кг

1300
20

квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Паприка за пуњење
нељута I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Карфиол I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Цвекла I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))

кг

6000

кг

600

кг

500

кг

600

кг

600

кг

500

кг

300

кг

2000

кг

500

Плави патлиџан I
класа ( у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
(Службени лист СФРЈ,
29/79, 53/87 и Службени
лист СЦГ, 31/03, 56/03 и
4/04))
Тиквице I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Спанаћ I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))

Свежи шампињони I
класа ( у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки Сл.
Лист 29/79)
Лубеница I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))
Печенка I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))

21

22

Ротква I класа ( у
складу са Правилником о
квалитету воћа, поврћа и
печурки (Службени лист
СФРЈ, 29/79, 53/87 и
Службени лист СЦГ, 31/03,
56/03 и 4/04))

23

Зелена салата

24

Парадајз I класа
класа ( у складу са
Правилником о квалитету
воћа, поврћа и печурки
(Службени лист СФРЈ,
29/79, 53/87 и Службени
лист СЦГ, 31/03, 56/03 и
4/04))

кг

300

ком

8000

кг

6000

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ПАРТИЈА 15 – КОНЗЕРВИРАНО ПОВРЋЕ

Р.бр. Опис предмета набавке
1
2
3
4

5

6
7
8

9

Грашак 5/1, нето плод
2200г стерилисан (лименка)
Боранија 5/1, нето плод
2350 гр.
стерилисана(лименка)
Ђувеч 5/1, нето маса 4200г
пастеризовани и упржени
Цвекла 5/1, пастеризована,
нето плод 2200 гр, без
конзерванса
(лименка)
Парадајз пире 5/1, нето
маса 4250 гр. суве материје
од 28-30%
(лименка)

Маринирани шампињони
4,7 кг.
Корнишон 5/1,нето плод
4,200(лименка)
Ајвар,домаци,нељут,печена
паприка-упрженпастеризован
лименка амбалажа нето
масе 4250 гр

Паприка филет

Цена по
Јед. Колич јединиц
мере ина
и без
ПДВ-а
ком

800

ком

800

ком

500

ком

500

ком

250

ком

120

ком

600

ком

300

ком

350

Укупно
без
ПДВ-а

Укупн
о са
ПДВом

Напомена

22

5/1,барена, нето масе 4,200
кг(лименка)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ПАРТИЈА 16 – КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ

Р.бр. Опис предмета набавке

1

2

Компот 5/1 без костију
(бресква,кајсија) нето
плод 2200 гр, суве
материје минимум 18%
Мармелада 3/1, мешана

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом
ком

400

кг

1500

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Р.бр
.
1
2
3

ПАРТИЈА 17 – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ
Цена по
Укупно
Јед. Количи јединиц
Опис предмета набавке
без
мере на
и без
ПДВ-а
ПДВ-а
Грашак, ринфуз 10/1
кг
500
Боранија, ринфуз 10/1

кг

500

Спанаћ, брикет 10/1

кг

500

Укупн
о са
ПДВом

Напомена

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
23

ПАРТИЈА 18 – СУШЕНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Р.бр. Опис предмета набавке

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
Напомена
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом
кг
100

1

Суви црни лук 20/1

2

Суви бели лук 1/1

кг

10

3

Суви першун 10/1

кг

25

4

Сува шаргарепа

кг

100

5

Суви паштрнак

кг

50

6

Суви целер

кг

20

7

Сува смоква

кг

30

8

Сува шљива( без кости)

кг

10

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ПАРТИЈА 19 – АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА

Р.бр.
1

2

Опис предмета
набавке
Сок газиран (cocacola,Fanta или
одговарајући) 2/1
Сок сируп 1/1

Цена по
Укупно
Укупно
Јед.
јединици
са
Количина
без
мере
без ПДВПДВПДВ-а
а
ом
ком
200
л

300

3

Сок бистри 1/1, воћни
сок Nectar familly
јабука, воћни микс
или одговарајуће

л

300

4

Сок густи 1/1

л

100

5

Кисела вода 1,5л,
Хеба или одговарајућа

ком

200

Напомена

24

6

Негазирана вода 0,5 л,
Aqua viva или
одговарајуће

7

8

9
10

ком

140

Вињак –Рубин или
одговарајуће,
стаклена амбалажа
Лоза, стаклена
амбалажа

л

2

л

2

Пелинковац (Горки
лист или одгов.)
Виљамовка , 0,7л
стаклена мабалажа

л

2

л

2

11

Газирани сок Coca
cola или одговарајуће,
0,5л

ком

40

12

Газирани сок Фанта
поморанџа 0,5л или
одговарајуће
Кисела вода 0,5л,
Хеба или одговарајуће

ком

40

ком

160

13

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
ОБАВЕЗНО – ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: У ТАБЕЛИ У ДЕЛУ ПОД НАЗИВОМ
"НАПОМЕНА", ОБАВЕЗНО УНЕТИ НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА, КАО И
КОНКРЕТНУ РОБНУ МАРКУ КОЈА СЕ НУДИ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ПАРТИЈЕ И
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА.
У цену понуде обавезно урачунати испоруку Ф-ко магацин наручиоца са истоваром.
Квалитет испоручених добара мора бити у складу са важећим стандардима за поједине
врсте добара, као и у складу са важећим Законом о трговини ("Сл. гласник РС" бр.53/10 и
10/2013 члан 34.и 40), Законом о безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/09),
Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета ("Сл. гласник РС" бр. 72/10).
Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета приликом пријема
добара - Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке
појединачне испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника
Понуђача на месту испоруке добара. Контрола ће се вршити органолептичким прегледом,
мерењем температуре транспорта (месо, млеко...), мерењем тежине и контролом количине
достављене хране. Уколико на испорученим добрима, који су предмет ове набавке,
установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу у
року од 3 дана. Понуђач је у обавези да изврши отклањање недостатака у року од 3 дана
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од дана пријема рекламације, а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду
штете. Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши
квалитативани пријем добара и то:
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да
иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати
недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Понуђача да изврши
нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана
потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле
одмах вратити Понуђачу - Добављачу.
Уколико представник Наручиоца приликом квантитативног пријема добара утврди да
су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме констатује да
је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.
5. Трошкови транспорта - Трошкови транспорта и свих других услуга које прате
испоруку добара падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину. Време
испоруке мора бити утврђено у договору са Наручиоцем и не сме бити у време које се
сматра паузом запослених на пријему робе код Наручиоца, о чему ће бити Понуђачи
бити обавештени приликом договора. Транспорт намирница за све партије до
Наручиоца је потребно извршити адекватним превозним средством, које ће обезбедити
саобразност својстава намирница стандардима намирница тог типа.
6. Посебни захтеви - За пољопривредна газдинства – Доставити Извод о регистрацији (у
складу са важећим правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредног газдинства).
- Потврда о активном статусу и регистрацији пољопривредног газдинства за 2018. год.
- За производе из партије 12 и 14 - доставити Изјаву, којом се под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, да ће приликом сваке испоруке доставити анализу о контроли
исправности производа, не старију од 90 дана (изјаву саставити у слободној форми);
- За добра, за које понуђач није произвођач, обавезно је доставити Уговор о пословној
сарадњи са произвођачем за будући период од годину дана.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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Свеже месо
и
сухомеснати
производи

Пилеће месо
и изнутрица

Риба и
прерађевине
од рибе

Производи из ове партије морају бити у складу са важећим позитивним
прописима,
односно
Правилником
о
квалитету
уситњеног
меса,полупроизвода од меса и производа од месa ( „Сл.гласник
РС“бр.94/15 и 104/15). Правилник у складу са Законом о безбедности
хране („Сл.гласник РС“41/09) Правилником о декларисању, означавању и
рекламирању хране (Сл.гласник РС бр.85/13,101/13), и другим важећим
правилницима. Мора да буде свеже, да је мишићно ткиво у природној боји
(од светлоцрвене до црвене боје), да су грађа и изглед и конзистенција
карактеристична за тип меса, да нема непријатан ни мирис ни укус.
Микробиолошке
карактеристике
и
хемијске
и
токсиколошке
карактеристике понуђених добара морају да буду у складу са важећим
законским прописима. Пријемно контролисање: температура у средишњем
делу мах +4 С, органолептички, морају бити адекватно упаковани и са
декларацијом. Свеже месо мора бити упаковано у ПВЦ џакове или
металне кутије обложене ПВЦ фолијом са одговарајућом декларацијом,а
сухомеснати производи морају бити упаковани у картонској амбалажи без
оштећења и са истакнутом декларацијом са називом артикла и датумом
производње и датумом употребљивости. Свака испорука мора да има
отпремницу која садржи: датум и број отпремнице, назив и седиште фирме
и назив производа, уверење ветеринара и сертификат о здравственој
исправности за сваку испоруку добара. Транспорт робе у хладњачи у којој
је Т од 0-4 С која обезбеђује очување својства сировине и готових
производа током транспорта Динамика испоруке: по договору и потреби и
време доспећа робе-најкасније до 11 часова франко магацин наручиоца.
Производи из ове партије морају бити у складу са важећим позитивним
прописима, односно Правилником о квалитету уситњеног меса,
полупроизвода од меса и производа од меса („Сл.гласник РС“ бр.94/15 и
104/15). Правилник у складу са Законом о безбедности хране („Сл.гласник
РС“41/09) Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр. 85/13, 101/13), и другим важећим правилницима.
Микробиолошке, хемијске и токсиколошке карактеристике морају бити по
важећим правилима. Пилеће месо мора бити тежине преко 2 кг, без
изнутрица, главе и ногу. Дубоко замрзнуто. Влакна пилећег меса су
чврста, беле боје без непријатних и страних мириса, мирис
карактеристичан за пилетину. Пилећа изнутрица мора бити дубоко
замрзнута. Производи морају бити адекватно упаковани у картонску
амбалажу без оштећења и са истакнутом декларацијом која садржи назив
артикла, датум производње и датум употребљивости. Свака испорука мора
да има отпремницу која садржи: датум и број отпремнице, назив и
седиште фирме и назив производа, уверење ветеринара и сертификат о
здравственој исправности за сваку испоруку добара. Начин транспорта у
хладњачи у којој је Т од 0-4 С која обезбеђује очување својства сировине и
готових производа током транспорта. Динамика испоруке: по договору и
време доспећа најкасније до 11 часова франко магацин наручиоца.
Производи из ове партије морају бити у складу са важећим позитивним
прописима, односно
Правилником о квалитету уситњеног меса,
полупроизвода од меса и производа од меса („Сл.гласник РС“ бр. 94/15 и
104/15). Правилник у складу са Законом о безбедности хране („Сл.гласник
РС“41/09) Правилником о декларисању,означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр.85/13, 101/13), и другим важећим правилницима.
Микробиолошке, хемијске и токсиколоше карактеристике морају бити по
важећим законским прописима. Филет сома - црвени мора бити дубоко
замрзнут. Комад садржи 20% воде, тежине по комаду од 220 – 400 гр.
Производ мора бити адекватно упакован у картонску амбалажу без
оштећења и са истакнутом декларацијом која садржи назив артикла, датум
27
производње и датум употребљивости. Конзервирани комадићи туне у уљу

Свеже
млеко и
млечни
производи

Хлеб,
пецива и
остали
пекарски
производи

Јаја

од 0,170 кг морају садржати 70% комадиће туне и биљно уље и
со.Конзерве морају бити херметички затворене, да је спољна површина
чиста и без корозије. Свака испорука мора да има отпремницу која садржи:
датум и број отпремнице, назив и седиште фирме и назив производа,
уверење ветеринара и сертификат о здравственој исправности за сваку
испоруку добара. Начин транспорта у хладњачи у којој је Т од 0-4 С која
обезбеђује очување својства сировине и готових производа током
транспорта. Динамика испоруке: по договору и време доспећа најкасније
до 11 часова франко магацин наручиоца.
Понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним прописима,
односно Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“41/09),
Правилником и другим захтевима за млеко,млечне производе, композитне
млечне производе и стартер културе („Сл.лист СРЈ бр.26/2002 и Сл.лист
СЦГ“ бр.56/03-др.правилник,4/04-др.правилник и 5/2004 и Сл.гласник РС
бр.21/09-др.правилник
и
33/10-др.правилник),
Правилником
о
декларисању и означавању и рекламирању хране (Сл.гласник РС бр. 85/13,
101/13) и другим важећим правилником. Хемијске и токсиколошке
карактеристике понуђених добара морају бити у складу са Правилником о
количини пестицида, метала и металоида и др.отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и др.супстанција које се могу налазити у
намирницама („Сл.лист СРЈ „бр.5/92,11/92 испр.32/02 и Сл.гласник РС
бр.25/10-др правилник и 28/11-др.правилник) другим важећим
правилницима. Микробиолошке карактеристике су према Правилнику о
општим и посебним условима хигијене руке у било којој фази производње,
прераде и промета “Сл.гласник РС“ бр.72/10. другим важећим
правилницима. Производи морају бити упаковани у оригиналној амбалажи
са утиснутим датум производње и датумом употребљивости. Понуђена
добра морају да поседују извештај о испитивању, отпремницу са подацима
о датуму и број отпремнице, назив и седиште произвођача и назив
производа. Транспорт је у хладњачи на Т од 0-4 С. Динамика испоруке
франко магацин наручиоца је свакодневна осим недељом, у оба објекта од
05:45 до 06:30 часова.
Понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним прописима,
односно Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“ бр.41/09) и
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС" бр. 85/13, 101/13), и другим важећим правилницима.
Микробиолошке, хемијске и токсиколошке карактеристике понуђених
добара морају бити у складу са важећим законским прописима. Хлеб мора
бити погодан за машинско резање, свеж, не сме се мрвити или слепити
током резања. Амбалажа за транспорт хлеба су ПВЦ корпе. Коре за
гибаницу морају бити упаковане у оригиналној амбалажи, свеже,
прописане дебљине,у року који је назначен на декларацији. Пријемно
контролисање мора садржати декларацију, списак састојака, рок употребе,
услови чувања и назив произвођача. Начин транспорта: возило наменског
типа. Динамика испоруке: хлеб свакодневно у оба објекта од 05:45 до
06:30 часова, а коре једном недељно, или по договору - франко магацин
наручиоца.
Понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним прописима,
односно са Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“ 41/09) и
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник бр.85/13, 101/13), и другим важећим правилницима. Хемијске,
токсиколошке и микробиолошке карактеристике морају бити у складу са
важећим законским прописима. Кокошија јаја Б класе, љуске нормалног
облика, чврста, неоштећена и чиста. Амбалажа и паковање понуђеног
производа мора бити чиста, отпорна на механичке ударце, подлошци,
картонске кутије. Пријемно контролисање мора садржати отпремницу,
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декларацију, рок употребе, услови чувања, потврда о исправности и назив
и седиште произвођача. Начин транспорта је возило наменског типа.
Динамика испоруке: једном недељно до 11 часова - франко магацин
наручиоца.
Колонијална Понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним прописима,
односно Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“ 41/09)
роба
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр.85/13, 101/13), и другим важећим правилницима.
Хемијске, токсиколошке и микробиолошке карактеристике понуђених
добара морају бити у складу са важећим законским прописима. Производи
из ове партије морају бити у оригиналном паковању са прописаном
декларацијом која садржи списак састојака, рок употребе, услове чувања и
назив произвођача. Понуђач мора испоручити добра код којих није
преостало мање од 2/3 гарантног рока. Производи морају бити домаћег
порекла, осим производа који се уопште не производе у земљи. Код таквих
производа мора се назначити земља порекла производа,земља увозникафирма. Сви производи морају бити прве класе уз минимално одступање.
Начин транспорта је возило наменског типа. Динамика испоруке: једном
недељно,а може и по договору.
Сва понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним
Свеже
прописима, односно са Законом о безбедности хране(„Сл.гласник РС“
поврће
41/09), Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр.85/13, 101/13), и другим важећим правилницима.
Хемијске и токсиколошке карактеристике понуђених добара Правилником
о количини пестицида, метала и металоида и других отровних
супстанција, хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које се
могу налазити у намирницама („Сл.гласник СРЈ бр.5/92,11/92 испр.32/02 и
Сл.гласник РС бр.25/10-др правилник и 28/11-др.правилник) и другим
важећим правилницима. Микробиолошке карактеристике према
Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој
фази производње, прераде и промета “Сл.гласник РС“ бр.72/10 и другим
важећим правилницима. Намирнице из ове партије морају бити свеже без
знакова трулежи, уједначене величине, адекватно паковане, поједине
намирнице морају бити адекватне величине због машинске обраде.
Кромпир, паприка и купус у време стављања зимнице не сме бити из
хладњаче. Могућа одступања у количини појединих артикала и узимање
супститута у тој количини (на пр.недостатак на тржишту). Динамика
испоруке је дата у поглављу 2. у табели под редним пројем 2. за сваки
производ понаособ. У периоду стављања зимнице септембар-новембар
биће требоване веће количине паприке, купуса, кромпира.
Сва понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним
Свеже
домаће воће прописима, односно Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“
41/09), Правилнику о декларисању,означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр.85/13, 101/13), Правилником о квалитету воћа, поврћа и
печурки "Сл.лист СЦГ", бр.31/03-др.правилник, 56/03-др.правилник и
4/2004-др.правилник) и другим важећим правилницима. Хемијске и
токсиколошке карактеристике понуђених добара морају бити у складу са
Правилником о количини пестицида, метала и металоида и других
отровних супстанција,хемиотерапеутика,анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама („Сл.гласник СРЈ бр.5/92,11/92
испр.32/2002 и Сл.гласник РС бр.25/10-др правилник и 28/11др.правилник) и другим важећим правилницима. Микробиолошке
карактеристике према Правилнику о општим и посебним условима
хигијене хране у било којој фази производње,прераде и промета
“Сл.гласник РС“ бр.72/10 и другим важећим правилницима. Намирнице из
ове партије морају бити свеже, уједначене величине, адекватно паковане
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без знакова трулежи. Могућа одступања у количини појединих артикала и
узимање суститута (недостатак на тржишту). Динамика испоруке је дата у
поглављу 2. у табели под редним пројем 2. за сваки производ понаособ.
Сва понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним
прописима, односно Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“
41/09), Правилником о декларисању,означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр.85/2013, 101/13), Правилником о квалитету воћа,
поврћа и печурки "Сл.лист СЦГ", бр.31/03-др.правилник, 56/03др.правилник и 4/2004-др.правилник)
и другим важећим правилницима. Хемијске и токсиколошке
карактеристике понуђених добара морају бити у складу са Правилником
о количини пестицида, метала и металоида и других отровних
супстанција,хемиотерапеутика,анабоика и других супстанција које се
могу налазити у намирницама („Сл.гласник СРЈ бр.5/92,11/92 испр.32/02
и Сл.гласник РС бр.25/10-др правилник и 28/11-др.правилник) и другим
важећим правилницима. Микробиолошке карактеристике према
Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој
фази производње,прераде и промета “Сл.гласник РС“ бр.72/10 и другим
важећим правилницима. Намирнице из ове партије морају бити свеже,
уједначене величине, адекватно паковане у картонске кутије и ПВЦ гајбе
без знакова трулежи. Пријемно контролисање садржи: отпремница,
декларација са подацима рок употребе, услови чувања, потврда о
здравственој исправности и назив и седиште произвођача. Транспорт се
врши возилом наменског типа. Динамика испоруке једном до два пута
недељно - франко магацин наручиоца, најкасније до 11 часова.
Понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним
прописима, односно Правилником о квалитету воћа, поврћа, печурки и
пектинских произвoда („Сл.лист бр.1/79, 20/82, 74/90, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05) да су без страних примеса, да су боја, арома и укус својствени
врсти поврћа од којег су понуђена добра произведена, у складу са
Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“ 41/09) и Правилником о
декларисању и означавању упакованих намирница (Сл.СЦГ
бр.26/93,12/04,48/04,12/04) Микробиолошке, хемијске и токсиколошке
карактеристике морају бити у складу са важећим законским прописима.
Амбалажа паковања је конзерва без знакова корозије упаковане у
картонске кутије или ПВЦ повеском. Пријемно контролисање садржи:
извештај о здравственој исправности, декларација са подацима списак
састојака, рок употребе, услови чувања, назив и седиште произвођача.
НАПОМЕНА: под нето плодом подразумева се само садржина плода у
конзерви (не укупна маса воде, примеса). Садржина нето плода мора
бити назначена на конзерви. Динамика испоруке по договору најкасније
до 11 часова.Транспорт добара наменским возилом.
Сва понуђена добра морају бити у складу са важећим позитивним
прописима, односно Законом о безбедности хране („Сл.гласник РС“
41/09), Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране
(Сл.гласник РС бр.85/13, 101/2013), и другим важећим правилницима.
Микробиолошке, хемијске и токсиколошке карактеристике понуђених
добара морају бити у складу са важећим законским прописима.
Амбалажа и паковање по потреби наручиоца, транспорт возило
наменског типа. Пријемно контролисање садржи: отпремницу,
декларацију са подацима–списак састојака, рок употребе, услове чувања,
потврда о здравственој исправности и назив и седиште произвођача.
Динамика испоруке: једном недељно најкасније до 11 часова.

30

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

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
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
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – за партије: 1,2,3,4,5,9 и
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10 – Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредеУправе за ветерину, да произвођач испуњава услове за упис у регистар
одобрених објеката и субјеката, сходно чл.73.Закона о ветеринарству (
"Сл.гласни РС" бр.91/05, 30/10, 93/12);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ:
Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. 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.
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Услов – за све партије изузев партија 12 и 14: Да понуђач поседује довољан
технички капацитет. Најмање 1 возило које задовољава неопходне санитарне и
друге услове за предметну партију, за коју се подноси понуда у складу са
правилима и стандардима транспорта. Партије 12 - свеже домаће воће и 14 –
свеже поврће не подразумевају да возило мора да буде хладњача. Добра из
партија 12 и 14 не смеју бити из хладњаче.
Доказ: Копија важеће саобраћајне дозволе возила са важећим атестом о
испитивању возила и важећи уговора о закупу уговора о лизингу.
2. Услов – за све партије: Да понуђач поседује довољан пословни капацитет.
Понуђач је у обавези да достави важећи сертификат система квалитета
"ХАСАП". Уколико понуђач нуди производе других произвођача, обавезан је да
уз понуду достави сертификате система квалитета "ХАСАП" за произвођаче
наведених производа. Наведени сертификат мора бити на српском језику.
Доказ: Копија сертификат система квалитета.
3. Услов – Само за партије 12 и 14 - Уз понуду сви понуђачи обавезно морају
доставити Извештај о испитивању намирница, који садржи и испитивања на
тешке метале и органохлорне пестициде за сваку ставку у оквиру партија, с тим
да за ставке из партије 12 под редним бројем 3, 4, 5, 6 и 7 и из партије 14 под
редним бројем 1, 2, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, и 24, Извештај о испитивању
понуђач доставља пред прву испоруку добара а за све остале ставке уз понуду.
Извештај не сме бити старији од три месеца од дана отварања понуда.
Доказ: Фотокопија извештаја о испитивању намирница.
4. Услов – само за партију 1 – свеже месо - Да има потврде надлежног органа о
квалитету производа (атест за сваки производ). Подразумева се да понуђач приложи
Извештаје акредитоване институције о испитивању да УЗОРАК одговара захтевима:
Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета (Сл. гласник РС 72/10).
Доказ: Фотокопија извештаја за сваку намирницу.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4 Закона за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
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услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду да достави и овлашћење.
Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из
чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________________________________________________у
поступку јавне набавке добара – Намирнице за припремање хране, испуњава све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

34

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________________________
у поступку јавне набавке добара – Намирнице за припремање хране, испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________________________________у
поступку јавне набавке добара – Намирнице за припремање хране поштује 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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, ул.
Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Намирнице за припремање хране - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.04.2018.
године у 10,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора обавезно да садржи:
 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде;
 Попуњен опис предмета набавке са обрасцем структуре цене
 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора – засебно за сваку поднету понуду;
 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди;
 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености услова из
чл. 75. Закона;
 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона;
 Копија важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности;
 Доказе за испуњеност додатних услова из члана 76. Закона;
 За пољопривредна газдинства – доставити Извод о регистрацији (у складу са
важећим правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредног газдинства).
 Потврда о активном статусу и регистрацији пољопривредног газдинства за 2018.
год.
 За производе из партије 12 и 14 - доставити Изјаву, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, да ће приликом сваке испоруке доставити анализу о
контроли исправности производа, не старију од 90 дана (изјаву саставити у
слободној форми);
 За добра, за које понуђач није произвођач, обавезно је доставити Уговор о
пословној сарадњи са произвођачем за будући период од годину дана.
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3. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целу партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи
на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду
за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку
партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа социјалне
заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића
бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком:
,,Измена понуде за јавну набавку - добара – Намирнице за припремање хране НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Допуна понуде за јавну набавку - добара – Намирнице за припремање хране НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Опозив понуде за јавну набавку - добара – Намирнице за припремање хране НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - добара – Намирнице за
припремање хране - 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. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
38

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Носилац посла је дужан да:
1. На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
2. За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу
са чланом 80. Закона.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање се врши по испоруци добара у року 45 (четрдесетпет) дана од дана издате
исправне фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачи не могу тражити аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке
Рок испоруке добара одређују понуђачи својим понудама, с тим да одређени рок не може
бити дужи од дефинисаног максималног рока по упућеном требовању за конкретну
партију.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
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9.4. Захтев у погледу места испоруке
Добра која су предмет набавке испоручиваће се на адресу Наручиоца, у магацину, у
Алексинцу, ул. Момчила Поповића бр. 156 или у радној јединици у Тешици. Изабрани
понуђач је у обавези да изврши истовар и унос добара у магацински простор Наручиоца,
према захтевима Наручиоца.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног
за финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
надлежном за питања рада, запошљавања, борачка и социјална питања.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац,
Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац или путем електронске поште на
javne.nabavke@gcjelenac.com 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 и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне
информације или појашњења конкурсне документације“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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.
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13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија биће дужан да у року од 8 (осам)
дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за добро
извршење посла.
Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла
и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан
са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
извршења предметне набавке.
15. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара, односно, као
додатни критеријум уколико две или више понуда су са идентичном понуђеном ценом (по
партијама предмета набавке) и са истим роком испоруке, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио понуду са дужим роком важења понуде.
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17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на:
javne.nabavke@gcjelenac.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу:
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац,
Алексинац, Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха:
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона.
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20. Рок у којем ће бити закључен уговор
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку – добара – Намирнице
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
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 и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Регистрована пољопривредна газдинства уносе само оне податке које поседују, а која
се наведена у табели. Она су у обавези да доставе своја акта из којих се виде подаци
о регистрацији.

44

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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 од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 1 – СВЕЖЕ МЕСО

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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6. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 2 – ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД
МЕСА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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7. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 3 – ПИЛЕЋЕ МЕСО И
ИЗНУТРИЦЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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8. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 4 – РИБА И
ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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9. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 5 – СВЕЖЕ МЛЕКО И
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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10. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 6 – ХЛЕБ, ПЕЦИВА И
ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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11. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 7 – БРАШНО И
ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД БРАШНА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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12. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 8 – МАСНОЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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13. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 9 – ЈАЈА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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14. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 10 – МЕД

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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15. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 11 – КОЛОНИЈАЛНА
РОБА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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16. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 12 – СВЕЖЕ ДОМАЋЕ
ВОЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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17. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 13 – СВЕЖЕ ЈУЖНО
ВОЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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18. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 14 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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19. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 15 – КОНЗЕРВИРАНО
ПОВРЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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20. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 16 – КОНЗЕРВИРАНО
ВОЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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21. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 17 – СМРЗНУТО
ПОВРЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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22. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 18 – СУШЕНО ПОВРЋЕ
И ВОЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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23. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 19 – АЛКОХОЛНА И
БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке
(Рок испоруке добара не може бити дужи
од три дана од дана требовања)

Место и начин испоруке:

Франко магацин наручиоца –
Геронтолошки центар "Јеленац" РЈ
Алексинац или РЈ Тешица

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

_____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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НАПОМЕНА: Обавезно је попунити, потписати и печатирати модел уговора. Модел
уговора је потребно попунити, потписати и печатирати за сваку партију засебно, уколико
понуђачи подносе понуде за више од једне партије.
VII МОДЕЛ УГОВОРА
Установа социјалне заштите
Геронтолошки центар "Јеленац"
Алексинац
Број: ______
Датум: _______
УГОВОР О КУПОВИНИ ДОБАРА
Закључен дана _________2018. године
између:
1. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац (у даљем
тексту КУПАЦ) кога заступа директор Драган Веселиновић сa једне стране,
Адреса: Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац
ПИБ: 100313312
Матични број: 0787556
Текући рачун: 840-597667-75
и
2. _______________________________________________________ (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ) кога заступа ____________________________________________________ са
друге стране
Адреса: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________
Матични број: ______________
Текући рачун: ___________________
Контакт телефон/факс: ________________
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра у вези јавне набавке бр. 3/18 – Намирнице за припремање
хране, за партију ______________________.
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи без ПДВ-а __________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом
__________ РСД.
Купац овим уговором утврђује своје право да, у случају потребе, изврши бесплатно
складиштење плаћених добара, услед недостатка складишног простора.
Члан 3.
Плаћање се врши у у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана издате исправне фактуре за
испоручена добра. Купац не може тражити аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун купца.
У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин Купца, са истоваром и свим трошковима
испоруке према захтевима Купца и датој понуди Продавца која је саставни део овог
уговора.
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Члан 4.
Продавац је дужан да предметна добра из члана 1. овог Уговора испоручи у року од
__________ дана од дана потписивања уговора, али не дуже од 3 (три) дана од дана
требовања, у договору са Купцем.
Продавац мора испоручивати добра код којих није преостало мање од 2/3 рока употребе
означеног од стране произвођача.
Продавац је дужан да при испоруци затражене количине добара Купцу преда и
одговарајућу документацију из које ће се видети карактеристике испоручених добара,
атесте, гаранције и др. о чему ће се, по потреби сачинити записник.
Ако Продавац својом кривицом касни са извршењем својих обавеза, Купац има право да
умањи Продавчево потраживање по овом Уговору за 0,2% за сваки дан његовог кашњења.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе,
уговорне стране обавезне су да једно другу обавесте у року од 24 часа. Као случај више
силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће,
одлуке органа власти и други случајеви са сличним карактеристикама.
Члан 5.
Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко
сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла.
Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла
и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан
са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
извршења предметне набавке.
Члан 6.
Све измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми уз
обострану сагласност уговорних страна.
У току трајања уговора, уговорена цена се може променити на основу писаног захтева
Продавца, уколико индекс потрошачких цена се промени за више од 15% према званичном
расту цена на мало, по објављеним статистичким подацима у "Службеном гласнику РС"
(Индекс потрошачких цена).
Продавац је у обавези да одмах писменим путем јави Купцу за потребом промене
уговорене цене и образложи разлоге промене цене и да робу испоручи, тек по добијеној
сагласности за промену уговорене цене од стране наручиоца.
Члан 7.
Уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања од стране
овлашћених лица уговорних страна, односно до утрошка средстава за ове намене.
За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од
обезбеђења средстава Купца, а у складу са Законом којим се уређује буџет Републике
Србије. У противном, уговор престаје да важи без икакве накнаде штете, због
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.
Члан 8.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.
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Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Купац задржава 3
(три) примерака, а Продавац 1 (један) примерак.
ПРОДАВАЦ :
________________

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Драган Веселиновић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________
________________________________________________________, доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

ТРОШКОВА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке– добара – Намирнице за припремање хране поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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