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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015; даље: ЗЈН ) и члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (“Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке ( дел. бр. 404-357-2/2017-05 од 28.08.2017. године) и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку која спроводи поступак јавне набавке (дел.
бр. 404-357-3/2017-05 од 28.08.2017. године), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку добара – храна, намирнице и вода
обликовану по партијама од 1 до 8
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ЈН ОП 11/2017
Конкурсна документација садржи:
Прилог 1. Подаци о јавној набавци
Прилог 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Прилог 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац 1. Подаци о понуђачу
Образац 2. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање
понуде
Образац 3. Изјава о независној понуди
Образац 4. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
Образац 5. Општи подаци о подизвођачу
Образац 6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
Образац 7. Општи подаци о члану групе понуђача
Образац 8. Списак испоручених добара – Референт листа
Образац 9. Потврда за референце
Образац 10. Образац понуде
Образац 11. Модел уговора
Образац 12. Образац структуре цена са упутством како се попуни
Образац 13. Техничка документација
Образац 14. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама
Образац 15. Изјава понуђача о поседовању техничке опреме
Образац 16. Трошкови припремања понуда
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Прилог 1.
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Општи подаци о јавној набавци
Назив Наручиоца: Предшколска установа „Бошко Буха“
Адреса Наручиоца: Душана Јерковића бр.17а, Инђија
Интернет страница Наручиоца: www.vrtic-indjija.rs
Врста Наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Подаци о предмету набавке
Предмет јавне набавке: набавка добара – храна, намирнице и вода
Назив из општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи
Ознака из општег речника набавке: 15000000
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке обликоване по
партијама и то од 1 до 8.
Партија 1. Хлеб и пециво
Назив и ознака из општег речника набавке: Хлеб - 15811100 и Пекарски производи
- 15612500
Партија 2. Млеко и млечни производи
Назив и ознака из општег речника набавке: Млеко – 15511000, млечни производи 15500000
Партија 3. Месо и месне прерађевине
Назив и ознака из општег речника набавке: Месо – 1511000, месне прерађевине 15131700
Партија 4. Риба
Назив и ознака из општег речника набавке: Рибе - 03311000
Партија 5. Воће и поврће
Назив и ознака из општег речника набавке: Воће и коштуњаво воће – 03222000,
Поврће - 03221000
Партија 6. Смрзнуто и конзервирано воће и поврће
Назив и ознака из општег речника набавке: Производи у конзерви – 15897200,
дубоко смрзнути производи – 15896000
Партија 7. Остали прехрамбени производи
Назив и ознака из општег речника набавке: Разни прехрамбени производи –
15800000
Партија 8. Природна вода за водомате
Назив и ознака из општег речника набавке: Минерална вода – 15981000
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4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци на период од 12 месеци и то за партије:
Партија 1. Хлеб и пециво
5.11.2017. – 5.11.2018.
Партија 2. Млеко и млечни производи
7.11.2017. – 7.11.2018.
Партија 3. Месо и месне прерађевине
7.11.2017. – 7.11.2018.
Партија 4. Риба
30.10.2017. – 30.10.2018.
Партија 5. Воће и поврће
3.11.2017. – 3.11.2018.
Партија 6. Смрзнуто и конзервирано воће и поврће 20.10.2017. – 20.10.2018.
Партија 7. Остали прехрамбени производи
30.10.2017. – 30.10.2018.
Партија 8. Природна вода за водомате
20.10.2017. – 20.10.2018.
5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са инвалидитетом.
6. Подношење електронске понуде није допуштено.
7. Врста, опис и оквирна количина добара дати су у спецификацији која је
саставни део понуде.
8. Лице за контакт: Гргуревић Новица, факс 022/560-614, е маил:
grgurevicnovica@yahoo.com .
9. Одлука о додели уговора донеће се у року од 20 дана од дана отварања
понуда.
10. Приликом израде понуде, молимо понуђаче да предметну конкурсну
документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне
информације и објашњења потребно је да се благовремено обрате наручиоцу.
Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет
страницу наручиоца www.vrtic-indjija.rs како би благовремено били обавештени
о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је
наручилац у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН дужан да све измене и допуне
конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. ЗЈН, наручилац ће све додатне информације
или Појашњења у вези са припремањем понуда објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
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Прилог 2.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају све обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 75. и 76. ЗЈН.
Испуњеност из чл. 75. и 76. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду,
који могу бити у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном
документацијом.
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу чл. 78. ЗЈН нису у обавези
да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености обавезних услова
из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) али су обавезни да у понуди наведу да су
регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција
за привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75.
став 1. тачка 1. ЗЈН : Извод из Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз
пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица
која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде
доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, али су у обавези да Наручиоцу на
одговарајући начин (писменом у склопу понуде) доставе Изјаву да доказну
документацију за испуњавање услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1.-4. ЗЈН, не достављају
из разлога што су уписани у Регистар понуђача. Наручилац ће на интернет
страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе
понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести
да се налазе у регистру понуђача.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача
који није уписан у Регистар понуђача, а чија понуда је на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива
наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Члан 75. ЗЈН – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за
подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
6) је при састављању понуде поштовао 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.
Напомена:
Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем/има, дужан је да за
подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75
став.1 тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН
доставља ако ће понуђач тај део набавке поверити подизвођачу, а у складу са чл. 80
ЗЈН;
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН , док ће за доказ
из чл. 75. став. 1 тач. 5) ЗЈН доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Додатне
услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. ЗЈН.
Чл. 76. ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 1 (Хлеб и пециво) ____
7) располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом и то:
7.1 да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) извршио
минимум 2 референтне испоруке добара, која су истоврсна предмету партије
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за коју подноси понуду, укупне вредности за наведени период и то:
- 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
7.2. да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6
(шест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
8) располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
8.1 да располаже са следећим кадровским капацитетом: да има најмање
једног технолога (не односи се на понуђача који обавља делатност
промета производа предметне набавке) и најмање једног возача који су
запослени на одређено или на неодређено време или ангажоване
уговором за предметну набавку.
8.2. да располаже са следећом техничком опремом: да у моменту
подношења понуде користи једно одговарајуће доставно возило потребно за
транспорт предметних добара.
Чл. 76. ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 2 (Млеко и млечни производи)
7) располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом и то:
7.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) извршио
минимум 2 референтне испоруке добара, која су истоврсна предмету партије за
коју подноси понуду, укупне вредности за наведени период и то:
-9.000.000,00 динара са ПДВ.
7.2. да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6
(шест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
8. располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
8.1. да располаже са следећим кадровским капацитетом: да има најмање једног
технолога (не односи се на понуђача који обавља делатност промета производа
предметне набавке) и најмање једног возача који су запослене на неодређено или
одређено време или ангажоване уговором за предметну набавку.
8.2. да располаже са следећом техничком опремом: да понуђач у моменту
подношења понуде поседује - користи једно термо кинг возило (возило са
хладњачом).
Чл. 76. ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 3 (Месо и месне прерађевине)
7) располаже неопходним неопходним пословним и финансијским капацитетом и
то:
7.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) извршио минимум 2
референтне испоруке добара, која су истоврсна предмету партије за коју подноси
понуду, укупне вредности за наведени период и то:
- 10.000.000,00 динара са ПДВ.
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7.2. да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6 (шест)
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
8. располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
8.1. да располаже са следећим кадровским капацитетом: да има најмање једног
технолога (не односи се на понуђача који обавља делатност промета производа
предметне набавке) и најмање једног возача који су и једног возача запослене на
неодређено или одређено време или ангажоване уговором за предметну набавку.
8.2. да располаже са следећом техничком опремом: да понуђач у моменту
подношења понуде поседује – користи једно термо - кинг возило (возило са
хладњачом).
Чл. 76. ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 4 (Риба)
7) располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом и то:
7.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) извршио минимум
2 референтне испоруке добара, која су истоврсна предмету партије за коју подноси
понуду, укупне вредности за наведени период и то:
- 2.000.000,00 динара са ПДВ.
7.2. да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6 (шест)
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
8. располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
8.1. да располаже са следећим кадровским капацитетом: да има најмање једонг
запосленог на неодређено или одређено време или ангажованог уговором за
предметну набавку који ће бити задужен на реализацији уговора (возач...).
8.2. да располаже са следећом техничком опремом: да понуђач у моменту
подношења понуде поседује користи једно термо кинг возило (возило са
хладњачом).
Чл. 76. ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 5, 6 и 7 (Воће и поврће,
Смрзнуто и конзервирано воће и поврће и Остали производи)
7) располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом и то:
7.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) извршио минимум 2
референтне испоруке добара, која су истоврсна предмету партије за коју подноси
понуду, укупне вредности за наведени период и то:
- 6.000.000,00 динара са ПДВ за партију 5.
- 3.000.000,00 динара са ПДВ за партију 6.
- 9.000.000,00 динара са ПДВ за партију 7.
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7.2. да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6 (шест)
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
8. располаже довољним пословним и финансијским капацитетом и то:
8.1. да располаже са следећим кадровским капацитетом: да има најмање једног
запосленог на неодређено или одређено време или ангажованог уговором за
предметну набавку који ће бити задужен на реализацији уговора (возач...)
8.2. да располаже са следећом техничком опремом: за партију 5 и 7 да понуђач који
конкурише у моменту подношења понуде поседује – користи једно одговарајуће
доставно возило потребно за транспорт предметних добара.
За партију 6 да понуђач који конкурише у моменту подношења понуде поседујекористи једно термо кинг возило (возило са хладњачом).
Чл. 76. ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 8 (Вода)
7) располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом и то:
7.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) извршио
минимум 2 референтне испоруке добара, која су истоврсна предмету партије за
коју подноси понуду, укупне вредности за наведени период и то:
- 1.000.000,00 динара са ПДВ.
7.2. да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6
(шест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
8. располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
8.1. да располаже са следећим кадровским капацитетом: да има најмање једног
запосленог на неодређено или одређено време или ангажованог уговором који ће
бити задужен на реализацији уговора (возач...).
8.2. да располаже са следећом техничком опремом: да понуђач који конкурише у
моменту подношења понуде поседује - користи једно доставно возило потребно за
транспорт предмета јавне набавке.
9. Да има успостављен систем за осигурање безбедности хране у производњи и
промету, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и
анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP), сагласно одредбама
Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС „ бр. 41/09) - За све партије.
10. Да достави декларације за тражене производе , наведене Образцу 13. Техничке
документације.
11. Здравствена исправност - Обезбеђена контрола квалитета.
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12. Да достави своју потписану и печатирану изјаву да ће, уколико његова понуда
буде изабрана, у моменту потписивања уговора о јавној набавци, доставити
Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену са копијом депо
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ „Бошко Буха“ Инђија, са
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора са обрачунатим
ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење уговорних обавеза, односно од реализације уговореног износа (за сваку
партију посебно).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду и то за:
Чл. 75. ЗЈН - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
ЗЈН и то:
1. Услов: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без
обзира на датум издавања извода)
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум
издавања извода).
*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни
на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан за:понуђача,
подиспоручиоца/е и чланове групе у заједничкој понуди.

2. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач, ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда) и то:
1)
Извод из казнене евиденције, односно Уверење основног суда (које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег
суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита.
2)
Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач
(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
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.
* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.
**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, односно достављају га сви
чланови групе понуђача.
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело преваре (неоверена копија) Захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, односно достављају га сви
чланови групе понуђача.

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није
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осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело преваре (неоверена копија). Захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Овај доказ
понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН);
Доказ за правна лица као понуђаче: Потврда привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности (неоверена копија).
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, односно достављају га сви
чланови групе понуђача.

Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности (неоверена копија).
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, односно достављају га сви
чланови групе понуђача.

Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова (неоверена копија).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
НАПОМЕНА: понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме
имати на снази ни једну меру забране обављања делатности (ни оне која је предмет
јавне набавке, нити било које друге делатности).
4. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе 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)
ЗЈН);
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Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
5. Услов: да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5 ЗЈН);
Доказ: за партије: 1, 5, 6, 7
а)Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, да је уписан у централни регистар објекта или доказ (поштанска
доставница) Министарства пољопривреде и заштите животне средине, да је поднео
пријаву за упис у централни регистар објекта, а све у складу са чл. 15. Закона о
безбедности хране (доказ се односи на понуђача који обавља делатност производње
и промета производима/биљног мешовитог порекла.
б) Понуђач који нуди производе биљног/мешовитог порекла који су предмет
партије 1, 5, 6, 7 а не поседује објекте обавезан је да достави важећи Уговор о
пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом који обавља
делатност производње и промета биљног/мешовитог порекла.
Докази за партију 7 (остали прехрамбени производи –МЕД, све ставке меда)
а) Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, (Управа за
ветерину) о испуњености ветеринарско – санитарних услова за објекат за
производњу меда (доказ се односи на правно лице или предузетника који обавља
делатност производње меда који је као предмет партије 7 ставка мед 1, 2 и 3
понуђен од стране понуђача).
б) Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Управа за
ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење,
смрзавање ускладиштење животних намирница животињског порекла (доказ се
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односи на понуђача који обавља делатност промета производима животињског
порекла који је као предмет партије 7 ставка мед 1, 2 и 3 понуђен од стране
понуђача).
в) Уколико Понуђач нуди предмет партије 7 ставка мед 1, 2 и 3 а не поседује
одговарајуће објекте (а или б) обавезан је да достави важећи Уговор о пословној
сарадњи са произвођачем или привредним субјектом који обавља делатност
промета од којег се снадбева са робом која је предмет набавке и њихова Решења за
такве објекте (а или б).
Доказ за партије 2, 3 и 4:
а) Одговарајуће Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине
(Управа за ветерину) о испуњености ветеринарско – санитарних услова за објекат
из делатности коју понуђач обавља ( доказ се односи на правно лице и
предузетника чија је делатност производња/прерада производа животињског
порекла у партији 2, 3 и 4
-клање животиња (папкари, живина,риба)
-расецање меса (папкари, живина,риба)
-прераду – обрада меса (папкари, живина,риба)
-производња јаја
-прераду –обраду и производњу млека и млечних производа и сирева.
б) Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Управа за
ветерину) о испуњености ветеринарско - санитарних услова за објекат за хлађење,
смрзавање и ускладиштење животних намирница животињског порекла који су
предмет набавке партије 2, 3 и 4 (доказ се односи на понуђача који обавља
делатност промета производима животињског порекла).
в) Уколико Понуђач нуди производе животињског порекла који су предмет партије
2, 3 и 4 а не поседује одговарајуће објекте (а или б) обавезан је да достави важећи
Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом који
обавља делатност промета од којег се снадбева са робом која је предмет набавке и
њихова Решења за такве објекте (а или б).
г) Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, да је уписан у Централни регистар објеката или доказ
(поштанска доставница) Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, а све у складу са чл.15
Закона о безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009).
Уколико понуђач није истовремено и произвођач, дужан је да достави
одговарајуће доказе и за произвођача.
6. услов: 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 гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст.2 ЗЈН);
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Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (образац изјаве број 14). 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 или од
стране овлашћеног носиоца посла.

Чл. 76 ЗЈН - ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.2.Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. ЗЈН и то:
1.Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним,
пословним, финансијским, кадровским и техничким капацитетом.
1) Неопходан пословни капацитет:
1.1 Да је понуђач у претходне три године (2014, 2015. и 2016. године) извршио
минимум две референтне испоруке добара која су истоврсна предмету партије
за коју подноси понуду, укупне збирне вредности са ПДВ-ом за наведени
период како је наведено у додатним условима за сваку партију.
Доказ:
1. Попуњен Образац број 8 - Списак испоручених добара за партију/е за коју/е
подноси понуду (саставни део конкурсне документације).
 Референтну листу фотокопирати и попунити у зависности од партија за коју
понуђач конкурише.
У образац број 8 - Списак испоручених добара, уписује се: назив купца коме је
извршена испорука и вредност испоручених добара у динарима са ПДВ-ом.
2. Достављањем Потврде/а купаца којом се потврђује да је понуђач извршио
испоруку добара у року и у свему у складу са уговором, наводећи врсту и
вредност испоручених добара.
Образац број 9 - Потврда купца је саставни део конкурсне документације, која се
доставља уз Референтну листу понуђача, за сваку партију посебно.
Потврда купца, мора имати датум издавања, бити оверена и потписана од стране
одговорног лица купца и обухвата све испоруке извршене том купцу за захтевани
период.
 Доказ о располагању понуђача овим неопходним пословним капацитетом
доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни
задати услов о неопходном пословном капацитету понуђача.

- 15 -



У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном
пословном капацитету сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.

(Потврдом се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара у року и у свему у
складу са уговором/фактуром, наводећи врсту и вредност испоручених добара; у
Конкурсној документацији се налазе Образац бр. 9 - Потврда купца, који се
фотокопира у потребном броју примерака и доставља уз списак испоручених
добара понуђача. Потврде купца, морају имати датум издавања, бити оверене и
потписане од стране одговорног лица купца).
Напомена: Уколико је Понуђач извршио више испорука истом купцу, није
неопходно доставити потврду купца за сваки уговор/фактуру већ је довољно
доставити једну потврду купца за све испоруке извршене том купцу.
* Списак испоручених добара понуђача, са набројаним доказима, у прилогу, за
сваку партију за коју подноси понуду, доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који
наступа; у случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно
попуњавају предметне обрасце, (а носилац посла исте потписује и оверава), и са траженим
доказима, у прилогу, достављају, што значи да задати услов о неопходном пословном
капацитету понуђача чланови групе понуђача испуњавају заједно; обрасци се могу
фотокопирати у случају веће референц листе понуђача – већег броја података; уколико
понуђач наступа са подиспоручиоцем/има, дужан је да сам испуни задати услов о
неопходном пословном капацитету понуђача.

2) Неопходан финансијски капацитет:
Да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 6 (шест)
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије,
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога –
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период.
 Доказ о располагању понуђача неопходним финансијским капацитетом
доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, и подизвођач мора да
испуни задати услов о неопходном финансијском капацитету понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном
финансијском капацитету сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Услов који се односи на ликвидност морају да испуне поред понуђача и сви
подизвођачи, за које је понуђач дужан да достави тражени доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни
на интернет страници Народне банке Србије.
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3) Довољан технички капацитет: Поседовање одговарајућег доставног возила
и опреме за испоруку предмета јавне набавке како је тражено у додатном
услову по партијама.
Доказ: Изјава (Образац 15 – Изјава понуђача о поседовању техничке опреме)
потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом;
Уговор о закупу или лизингу возила (алтернативно, уколико је закључен уговор о
закупу техничке опреме или је иста купљена на лизинг) и Фотокопије важеће/их
саобраћајне/их дозвола.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
4) Довољан кадровски капацитет: да има у радном односу или ангажовано лице
одговорно за извршење уговора како је наведено у додатном услову по партијама.
Понуђач доставља доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код
понуђача или уговорно ангажовани и то:
Доказ: Фотокопија уговора о раду, радне књижице и МА образац (за лица
запослена код понуђача), односно фотокопија уговора о ангажовању за лица која су
уговорно ангажована.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
5) Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим
фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне
производње, у сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима
добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних
контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл.
гласник РС" бр. 41/09).
Доказ: Сертификат НАССР.
Сертификат НАССР треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу
производње, прераде и промета храном, а у складу са одредбама Закона о
безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).
Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику, односно уколико
је Сертификат НАССР издат на страном језику, наведени доказ је потребно
доставити у преводу на српски језик.
Сертификат је обавезан за све партије. Доставља се у неовереној копији.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које
испоручује).
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САМО ЗА ПАРТИЈУ 7 - ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ:

ПОНУЂАЧ КОЈИ НИЈЕ ИСТОВРЕМЕНО И ПРОИЗВОЂАЧ
НАМИРНИЦА ДОСТАВЉА СЕРТИФИКАТ НАССР ЗА САМО
СЛЕДЕЋЕ НАМИРНИЦЕ: ЈАЈА, КЕКС, ШЕЋЕР И УЉЕ.“
6) Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу
траженог састава, нето количине, рока употребе, услова чувања, класе или
категорије и сл.
Доказ: Фотокопија одштампаних текстуалних декларацијa производа на
српском језику, које су у складу са важећим прописима ( Правилник о
декларисању и означавању упакованих намирница („Службени лист СЦГ“, број
4/2004, 12/2004 и 48/2004) и Правилник о декларисању, означавању и рекламирању
хране („Службени гласник РС“, број 85/2013), које се налазе на амбалажи, и то за
производе из партије за које је децидно наведено у Образцу 13 Техничка
документација.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које
испоручује).
7) Здравствена исправност намирница
Обезбеђена контрола квалитета здравствене исправности намирница
Доказ:
- Понуђач чија је делатност производња/прерада производа обавезан је да
достави важећи Уговор са акредитованом лабораторијом за испитивање
здравствене исправости намирница, у неовереној копији;
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ (Добављач) се обавезује да за свако испоручено добро
достави декларацију на српском језику, на основу које преузима одговорност за
квалитет испоручених добара, као и потврду о здравственој исправности добара за
сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра одговарају прописима о
квалитету и здравственој исправности дефинисаних Законом о безбедности хране и
другим прописима.
8) Услов да ће, уколико његова понуда буде изабрана, у моменту потписивања
уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, оригинал сопствену бланко меницу,
прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији
менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице
насловљеним на ПУ „Бошко Буха“ Инђија, са клаузулом „без протеста“, у износу
од 10% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ, са роком важности 30 дана
дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза (за сваку
партију посебно) понуђач доказује достављањем потписане од стране одговорног
лица понуђача и оверене печатом - Изјава (на меморандуму понуђача) којом се
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понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средство
финансијског обезбеђења захтевано конкурсном документацијом.
Услови које мора да испуни подиспоручилац у складу са чл. 80. ЗЈН
Уколико понуђач понуду подноси са подиспоручиоцем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
дужан је да за подиспоручиоца у понуди достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тач. 1) до 5) – тач.1. из конкурсне документације, као и додатне
услове из члана 76. Закона, ближе одређене конкурсном документацијом под
тачкама 1), 5), 6) и 7).
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу
са чл. 81. ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у члану
75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава заједно.





Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року, 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.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне
регистре не мора да достави доказ из чл. 75 ст. 1. тач.1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке прописане
чланом чл. 75 ст. 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач има обавезу да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни (Изјава дата у слободној форми, оригинал).




Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
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управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца 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 прописан начин.
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Прилог 3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.
Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом
повеже траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. Средства
финансијског обезбеђења морају се доставити у пластичној фолији која ће бити
повезана јемствеником са осталом траженом документацијом.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ 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. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из
конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81.
Закона о јавним набавкама.
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце,
прилоге и споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ,
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуде се припремају у складу са ЗЈН, позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику.
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Докази могу бити у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу
уговора, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид
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оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и
потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално – сваки образац мора
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача,
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем – сваки образац
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача,
- Уколико понуду подноси група понуђача – сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача, осим образаца 3 и 14 , које
морају да потпишу и овере печатом овлашћена лица сваког понуђача из групе.
Обрасци који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду
понуђача (нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично),
понуђач није обавезан да потпише и овери.
4. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуде се подносе у посебној коверти или кутији 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.
Образац 8. Референт листа и Образац 9. Потврда за референце достављају уз
сваку партију за коју се подноси понуда.
Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се свака партија може посебно оцењивати.
Свака партија је предмет посебног уговора.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу,
обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити
подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може
бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним
набавкама.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док ће услов из члана 75.
став 1. тачка 5) понуђач доставити за подизвођача, уколико ће тај део набавке
вршити преко подизвођача. Додатне услове за учешће понуђач испуњава
самостално. Подизвођачи морају да испуне услов да нису били неликвидни у
периоду од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, што се доказује појединачно за сваког подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без
обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев,
омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може
ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је
дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ – обавезно доставити споразум
групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
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Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) ЗЈН, док ће доказ из члана
75. став 1. тачка 5) доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова, а остале услове
из члана 76. ЗЈН, понуђачи испуњавају и доказују заједно.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење
јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Рок и начин плаћања: сукцесивно, након извршене појединачне испоруке у року
од 45 дана од дана испостављања фактуре, а на основу отпремнице коју
испоставља продавац којом је потврђена испорука добара, а у складу са Законом
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „Сл.
гласник РС, број 119/2012 ).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс.
Минимални гарантни рок за испоручене прехрамбене производе мора
одговарати произвођачким декларацијама.
10. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Начин и место испоруке
Испорука добара је сукцесивна, по потреби наручиоца, на основу претходно
добијене писмене наруџбенице.
Испорука добара вршиће се у складу са динамиком коју утврђује наручилац.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који
одговарају прописима о производњи и промету животних намирница, и морају
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бити хигијенски и бактериолошки исправна. Рок важења добара мора бити
назначен на паковању и документу који се доставља уз добра приликом испоруке.
Добра, која су предмет јавне набавке, морају бити упакована у оригиналној
произвођачкој амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена
тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других промена.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе.
На кутијама је обавезна декларација на српском језику, која је у складу са
Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист
СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04). Амбалажа је неповратна, ОСИМ ЗА ПАРТИЈУ 8 –
ПРИРОДНА ВОДА ЗА ВОДОМАТЕ.
Наручилац оставља могућност за потребом хитне испоруке, коју је понуђач дужан
да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева.
Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом понуђачи су
обавезни да испоштују време испоруке и то, осим за партије 1 и 8:
 Месо и месне прерађевине до 11:00
 Воће и поврће до 8:00
 Хлеб и пециво најкасније до 6:30
 Млеко и млечни производи од 07-08.
Партија 1 Хлеб и пециво: Испорука хлеба се врши по свим објектима
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија.
Објекти: „Сунце“ Душана Јерковића 17а Инђија, „Невен“- Омладинска бб, Инђија,
„Маслачак“ Трг Српских јунака, Бешка, „Сунцокрет“ Средња, Нови Карловци,
„Цврчак“ Цара Душана 1, Крчедин, „Пчелица“ Карађорђева 1, Нови Сланкамен,
„Бамби“ Жарка Зрењанина 1, Марадик, „Ђурђевак“ Вељка Влаховића 1,
Чортановци.
Основне школе: ОШ. Душан Јерковић Инђија, Душана Јерковића 1, ОШ. Петар
Кочић Инђија, Цара Душана 9, „Лане“ истурено оделење у Петар Кочић школи,
ОШ. Јован Поповић Инђија, Краља Петра I бб и ОШ. Љуково, 1 новембра 73.
Партија 8: Природна вода за водомате: Испорука се врши по диспозицијама
Наручиоца, сукцесивно, једном недељно у објекте: „Сунце“ Душана Јерковића 17а,
Инђија, „Невен“ Омладинска бб, Инђија „Маслачак“ Трг Српских Јунака Бешка, ОШ
„Душан Јерковић“ ул. Душана Јерковића бр.1, Инђија, ОШ „Петар Кочић“ ул. Цара
Душана бр.9, Инђија, истоварено.
Понуђач се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију на
српском језику, на основу које преузима одговорност за квалитет испоручених
добара као и потврду о здравственој исправности добара за сваку испоруку,
чиме потврђује да испоручена добра одговарају прописима о квалитету и
здравственој исправности дефинисаних законом о безбедности хране и другим
прописима.
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Понуђач се обавезује да на писмени захтев наручиоца /периодично/ достави за
наручена добра уверење о хемијско – токсиколошким каракеристика,
уверење о квалитету и уверење о микробиолошкој исправности, који мора да
одговара испорученој роби тога дана.
Понуђач одговара наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији
производа. Рок трајања прехрамбених производа (из партија 2,4,6,8) у моменту
испоруке мора бити најмање 50% од декларисаног рока трајања.
Понуђач је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост понуде и то:
- Примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена,
- Особа која врши истовар мора да буде у чистој радној одећи,
- Достава у чистим возилима са температурним режимом, осим за партију 8,
- Температура свежег меса на пријему мора да буде +4C.
Понуђач је дужан да испоручи наручиоцу ону количину намирница коју наручилац
жели и дужан је да то тачно измери. Материјал за паковање не урачунава се у
количину испоручене робе, уколико се роба испоручује у кутијама, гајбама и сл.
Онда се код мерења мора одбити тара, односно тежина доставне посуде.
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом
испоруке и у случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и
очигледних грешака испоручене робе, понуђач мора исте отклонити истог дана по
сачињавању записника о рекламацији.
11. ВАЛУТА И ЦЕНА
1. Цена добара која су предмет набавке мора бити изражена у динарима, без пореза
на додату вредност, са свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке,
транспортни трошкови и утовар у магацин корисника.
Посебно се исказује цена ( јединична и укупна ) са и без ПДВ-а.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Ако
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део укључи у цену.
Ако понуђач није обвезник ПДВ-а, или је предмет набавке ослобођен ПДВ-а, у
колони предвиђеној за упис цене са ПДВ-ом, уписује се исти износ као у колони
предвиђеној за упис цене без ПДВ-а.
Код свих партија потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и
за сваки производ који се налази у обрасцу понуде.У случају да неко поље са ценом
остане празно, тј. да није дата цена за неки производ из партије, понуда у целости
неће бити узета у разматрање.
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити
урачунати у коначну цену. Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе
добара ФЦО магацин наручиоца у Инђији.
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Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а
оцењују се тако што се упоређују њихове укупне цене исказане без ПДВ-а.
САМО ЗА ПАРТИЈУ 5: Понуђач мора исказати проценат за који ће умањити
цене добара у односу на зелену пијацу у Новом Саду (Лиманска пијаца) на дан
испоруке наручиоцу предметне робе односно према последње објављеном
ценовнику уколико није објављен ценовник који се односи на дан испоруке
предметне робе.
За прихватљивост понуде наручилац одређује проценат умањења од најмање
20%. Сваки понуђени проценат испод 20% сматраће се неприхватљивом
понудом и као таква биће одбијена.
За ову партију умањење које Понуђач наведе у понуди биће фиксно током
реализације Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Укупан проценат умањења без ПДВ-а служи за рангирање и упоређивање
понуда.
Добављач чија понуда буде оцењена као најповољнија за партију 5, у обавези је да
приликом фактурисања наручиоцу уз рачун достави ценовник (пијачни
барометар) Лиманске пијаце у Новом Саду, који се налази на сајту ЈКП Тржница
(http://www.nstrznica.co.rs/) , а који се односи на дан испоруке предметне робе,
односно последње објављени ценовник уколико није објављен ценовник који се
односи на дан испоруке предметне робе, како би наручилац могао у складу са
понуђеним умањењем добављача датим у понуди утврдити стварни износ
достављеног рачуна. Приликом састављања рачуна као параметар узима се
максимална цена предметне робе из приложеног ценовника с обзиром да се
захтевају намирнице (пољопривредни производи) прве класе.
За производе који се испоруче а у том тренутку их нема у ценовнику (пијачни
барометар) Лиманске пијаце у Новом Саду, обрачун ће се извршити на основу
заједно извршеног увида у цене на Лиманској пијаци од стране лица задуженог за
наручивање код наручиоца и лица задуженог од стране добављача, о чему ће
сачинити службену белешку и на основу непосредно међусобно утврђене цене ће
се вршити обрачун.
ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,6,7 и 8: Цене су фиксне у уговореном периоду који се
рачуна од дана закључења уговора, па до истека рока који је понудио
изабрани понуђач као период у коме се цене неће мењати,а након истека овог
рока, уговорене цене се за партије 1,2,3,4,6,7 и 8 могу мењати само из
објективних разлога у складу са чл. 115. ЗЈН и са одредбама чл. 3. Модела
уговора.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће
се регулисати промена цена на начин предвиђен уговором и ЗЈН.
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2. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено
ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи
неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно,
од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев
за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
13. РОК ИСПОРУКЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке.
Рок испоруке не може бити дужи од 2 (два) календарска дана изузев за
Партију 1 где је обавезна свакодневна испорука радним даном. У случају да
понуђач наведе дужи рок испоруке, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (нпр: сати, минути, око,
оквирно, оддо и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
14.1 средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних
обавеза:
а) средство обезбеђења за добро извршење посла ( предаје се у тренутку закључења
уговора):
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и
копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом
закључења уговора, као гаранција за извршење уговорне обавезе.
Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач
коме је додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног
од своје пословне банке.
14.2 Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
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Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и
печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који
се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем
рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
14.3 Начин подношења: приликом закључења уговора.
14.4 Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв.
14.5 Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не
извршава уговорне обавезе.
15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која
буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као
и пословне податке који је у складу са законом понуђач означио у понуди, при
чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о томе да ли је
понуда одговарајућа и прихватљива.
Поверљивим се не могу означити ни подаци који се вреднују применом елемената
критеријума.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра
само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у
истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости
написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року
који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду у
целини одбити. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА
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Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним
информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници.
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Душана Јерковића бр. 17а
Инђија, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН
ОП 11/2017" или послати факсом на број 022/560-614 или електронском поштом на
адресу grgurevicnovica@yahoo.com .
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
17. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може,
било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране
заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на
интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63.
став 5. ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници
Наручиоца.
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року,
представљају саставни део конкурсне документације.
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда,
подлегаће и продуженом крајњем року за подношење понуда.
18. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде
да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење
понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или
обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде, непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу
Наручиоца: Душана Јерковића бр. 17а Инђија, са назнаком: "ИЗМЕНА или
ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЈНОП 11/2017 за партију __________ - НЕ
ОТВАРАЈ".
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за
подношење понуда.
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19. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане
преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је
направио, у ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или
особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда
узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном.
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности
понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се
важећим.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА
ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача.
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не
смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом
односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка
јавне набавке.
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за
додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као
неприхватљива.
21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82. ЗЈН уколико поседује доказ који
потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог ЗЈН,
2) учинио повреду конкуренције,
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року - извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду
или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
22. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету
конкретне јавне набавке, је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној
набавци уместо средства обезбеђења које је тражено за партије 1,2,3,4,6,7 и 8
(банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора
без ПДВ-а) преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а у року од 15 дана од дана закључења
уговора, односно за партију 5 уместо средства обезбеђења које је тражено
(банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 400.000,00 динара без
ПДВ-а) преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од
600.000,00 без ПДВ-а у року од 15 дана од дана закључења уговора.
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23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се
применом критеријума економски најповољнија понуда.
1. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за партије 1,2,3,4,6,7,
и 8 донеће се на основу члана 84. ЗЈН уз примену критеријума "економски
најповољнија понуда" сходно члану 85. ЗЈН узимајући у обзир следеће елементе
критеријума:
- Понуђена цена: - 80 пондера,
- Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора
(минимум 90 дана, максимум 365 дана) – 20 пондера.
2. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за партију 5 донеће
се на основу члана 84. ЗЈН уз примену критеријума "економски најповољнија
понуда" сходно члану 85. ЗЈН узимајући у обзир следеће елементе критеријума:
- понуђени проценат умањења – 95 пондера,
- рок испоруке – 5 пондера.
24. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су
предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
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БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
25. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да
су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине, уколико је то случај.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси искључиво понуђач.
26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице
које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са
одредбама чл. 148 до 159. ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој
комисији, а предаје Наручиоцу непосредно, поштом, маилом или факсом, на адресу
ПУ „Бошко Буха“ Душана Jерковића бр. 17а Инђија, препоручено са повратницом,
(grgurevicnоvica@yahoo.com , факс 022/560-614) радним данима у периоду од 07.00
до 14.00 часова, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.
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 два дана од пријема Захтева за
заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о
додели уговора или одлуке о обустави поступка, 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 захтева, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са
чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике
Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, сврха
уплате: Републичка административна такса, модел 97, са позивом на број 50-016
(навести и број предмета).
27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а
закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими
одлуку о додели уговора.
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку
рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу
уговора у року од 3 радна дана од дана пријема позива наручиоца.
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац
има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној
ранг листи.
28. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно
члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став
2. ЗЈН, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
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услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.
29. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и
достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или
не, и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова У случају обуставе
поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.
30. КОМУНИКАЦИЈА
Сходно чл. 20. ЗЈН комуникација између наручиоца и понуђача у поступку јавне
набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови
предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска
средства.
Контакт особа : Гргуревић Новица, е-маил: grgurevicnovica@yahoo.com , факс
022/560-614.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за
контакт, ради исправног/валидног достављања докумената.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи
Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и подзаконски акти који регулишу ову материју.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,6,7 и 8
1. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за партије 1,2,3,4,6,7
и 8 донеће се на основу члана 84. ЗЈН уз примену критеријума "економски
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најповољнија понуда" сходно члану 85. ЗЈН узимајући у обзир следеће
елементе критеријума:
- понуђена цена – до 80 пондера,
- период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења уговора
(минимум 90 дана, а максимум 365 дана) – до 20 пондера.
Укупна оцена понуде добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се
врши рангирање понуђача.
А ) ЦЕНА – до 80 пондера
Примењује се коефицијент добијен односом најниже понуђене укупне цена без
ПДВ-а (Ц.мин) и понуђене укупне цене без ПДВ-а (Ц.пон) помножен са бројем
пондера.
Понуда са најнижом ценом по овом елементу критеријума вреднује се са 80
пондера.
Ц. мин
---------- x 80
Ц. пон
Б) ПЕРИОД У КОМЕ СЕ ЦЕНЕ НЕЋЕ МЕЊАТИ, РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА (минимум 90 дана, а максимум 365 дана) – до 20
пондера
Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати по овом елементу
критеријума вреднује се са 20 пондера.
Примењује се коефицијент добијен односом понуђеног периода у коме се цена неће
мењати (А) и најдужег периода у коме се цена неће мењати (Б) помножен са бројем
пондера.
А
---------- x 20
Б
Под периодом у коме се цене неће мењати подразумева се временски период (у
току реализације уговора) у коме понуђач нуди фиксне јединичне цене добара која
су предмет јавне набавке, с тим да исти не може бити краћи од 90 дана од дана
закључења уговора.
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ЗА ПАРТИЈУ 5
2. Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке за партију 5 донеће
се на основу члана 84. Закона о јавним набавкама уз примену критеријума
"економски најповољнија понуда" сходно члану 85. Закона о јавним
набавкама узимајући у обзир следеће елементе критеријума:
- понуђени проценат умањења – до 95 пондера
- рок испоруке – до 5 пондера
А ) ПОНУЂЕНИ ПРОЦЕНАТ УМАЊЕЊА - до 95 пондера
Примењује се коефицијент добијен односом понуђеног процента умањења
(П%понуђени) и највећег понуђеног процента умањења (П% највећи) помножен са
бројем пондера.
П% понуђени
-------------------- x 95
П% највећи
Б) РОК ИСПОРУКЕ – до 5 пондера.
Минималан рок испоруке је 1 дан, а максималан рок испоруке је 2
календарска дана. Примењује се коефицијент добијен односом минималног рока
испоруке (Ри.минималан) и понуђеног рока испоруке (Ри.понуђен) помножен са
бројем пондера.
Ри минималан
------------------------- x 5
Ри понуђен
Укупна оцена понуде добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се
врши рангирање понуђача.
НАПОМЕНА :
1.
Уколико након извршене оцене понуда за партије 1,2,3,4,7 и 8 две или више
понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 84.
став 4. Закона, ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период
у коме се неће мењати цене. Уколико и након примене овог додатног критеријума
два или више понуђача има исти број бодова, следећи додатни критеријум је нижа
цена.
2.
Уколико након извршене оцене понуда за партије 5 и 6, две или више
понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 84.
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став 4. Закона, ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио виши
проценат умањења.
Уколико и након примене овог додатног критеријума два или више понуђача има
исти број бодова, следећи додатни критеријум је краћи рок испоруке.
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Образац 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице – директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Радно време понуђача:
(радни дан,викенд,празници)
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________
Датум
___ . ___ .2017. године

Потпис овлашћеног лица
МП

_________________________
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Образац 2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ
ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је
понуду за јавну набавку бр. ЈН ОП 11/2017 - храна, намирнице и вода
за партију ________________ саставио:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( име и презиме, звање)

у име и за рачун понуђача
_____________________________________________________________________.
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА – ДИРЕКТОРА
( ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)
___________________________________________________
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА
М.П.

______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор
понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача,
образац не треба достављати.
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Образац 3.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице
понуђача
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(пун назив, адреса и матични број понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да
понуду број _____________од 2017. године, за Партију __________________
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке ЈН
ОП 11/2017 – Храна, намирнице и вода објављеног на Порталу управе за јавне
набавке и на интернет страници Предшколске установе “Бошко Буха“ Инђија,
Душана Јерковића 17 а, подносим независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум
____. ____. 2017. године

МП

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 4.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ПОЗИЦИЈА КОЈУ ИЗВОДИ
ПОДИЗВОЂАЧ

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
У ПОНУДИ
(процентуално)

Потпис овлашћеног лица Понуђача,
Датум:
МП
____. ____. 2017. године

_________________________

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од
четири ангажована подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем
редног броја 5. за првог подизвођача).
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Образац 5.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа - директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Радно време подизвођача:
(радни дан,викенд,празници)
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача –
ПИБ
ПДВ број подизвођача

Датум
____. ____. 2017. године

Потпис овлашћеног лица
МП
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________________________

Образац 6.
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде:____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку
добара број ЈН ОП 11/2017 – Храна, намирнице и вода, партија __________________ и
овлашћујемо члана групе ___________________________________ да у име и за рачун
осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Овлашћени члан:

Потпис одговорног лица:
______________________ м.п.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
______________________ м.п.

Члан групе

Потпис одговорног лица:
______________________ м.п.
Потпис одговорног лица:
______________________ м.п.

Члан групе

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака ( уколико има више од четири
учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана – то поље
оставити непопуњено).
Датум:
____. ____. 2017. године
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Образац 7.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе Понуђача
Одговорно лице члана групе - директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Радно време члана групе:
(радни дан,викенд,празници)
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум
____. ____. 2017. године

Потпис овлашћеног лица
МП
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_____________________

Образац 8.
СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА - РЕФЕРЕНТ ЛИСТА
ЗА ЈН ОП 11/2017 – Храна, намирнице и вода, ЗА ПАРТИЈУ БР. __________ И
НАЗИВ - ____________________________________________________________
Ред.
број

Референтни наручилац

Лице за контакт и бр.
телефона

Вредност испоручених добара у
динарима са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
УКУПНО:
Датум
____. ____. 2017. године

Потпис овлашћеног лица
МП

_____________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака у зависности од тога за колико се
партија подноси понуда.
У случају достављања података за већи број наручилаца, којима су испоручивана добра која
су предмет набавке, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 15.
Уз попуњени списак наручиоца обавезно доставити потврде свих наведених наручилаца, тј.
купаца. Образац потврде се налази у конкурсној документацији (страна ___).
Подаци унети у списак за које није достављена потврда наручиоца на кога се односе,
неће се узимати у разматрање.
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Образац 9.
ПОТВРДА
ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:____________________________________________
СЕДИШТЕ:_____________________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:_________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:________________________________________________________
ПИБ:___________________________________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:___________________________________________________________

У складу са чл.77 („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) издаје се
ПОТВРДА
да је продавац/понуђач

_________________________________________________
[назив и седиште продавца/понуђача]
у претходне три године (2014, 2015 и 2016) купцу/наручиоцу испоручио предмет
јавне набавке добара - ЈН ОП 11/2017 – Храна, намирнице и вода, партија бр.
____________________________________________________, у укупном износу од
________________________________ динара са ПДВ-ом и да је испоручио добра у
уговореном року, обиму и квалитету, и да у року трајања уговора није било
рекламација на исто.
Укупан
износ у
2014. години

Укупан
износ у 2015.
години

Укупан
износ у 2016.
години

УКУПНО (2014, 2015 и 2016. година)
У _________________
Дана: ______________

НАРУЧИЛАЦ
МП

_______________________
(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра
довољним, а у циљу доказивања и потврђивања референтне листе за сваку партију
одвојено. Потврда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица
наручиоца.
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Образац 10. ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,6,7 и 8
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за партије __________
На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке
наручиоца Предшколске установе “Бошко Буха“ подносимо:
ПОНУДУ
бр. ______________ од _______________ за јавну набавку добара ЈН ОП 11/2017 –
храна, намирнице и вода, за партију ____________________ (број и назив)
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Укупна цена без ПДВ-а
(у динарима)
Укупна цена са ПДВ-ом
(у динарима)
Период у коме се цена неће мењати
(минимум 90 дана, а максимум 365 дана)
Рок и начин плаћања
(45 дана по пријему фактуре)
Рок важења понуде
(не краћи од 60 дана)
Рок испоруке
(у данима, не дуже од 2 дана)
Датум:
____.____. 2017. године

МП

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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Образац 10а. ЗА ПАРТИЈУ 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за Партију 5
На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке
наручиоца Предшколске установе “Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17 а,
подносимо:
ПОНУДУ
бр. ______________ од _______________ за јавну набавку добара ЈН ОП 11/2017 –
храна, намирнице и вода за партију ____________________ (број и назив)
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Проценат умањења
( не мањи од 20% )

________% (процената)

ПДВ
(у проценту)
Рок и начин плаћања
(45 дана по пријему фактуре)
Рок важења понуде
(не краћи од 60 дана)
Рок испоруке
(у данима, не дуже од 2 дана)
Датум:
____.____. 2017. године

МП

Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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Образац 11. За Партије 1,2,3,4,6,7 и 8
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОВИНИ
Уговорне стране :
1.
Предшколска установа Бошко Буха Инђија, ул. Душана Јерковића бр.
17а, М.Б: 08127344, шифра делатности: 8510, ПИБ: 101489725, бр. т. рн: 840516661-11 код Управе за јавна плаћања, с једне стране као наручилац (у даљем
тексту: Купац), а коју заступа директор Кресоја Јелена и
2.
______________________ из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, бр.т.рн: ____________________, код ____________________
банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Продавац), а коју заступа
директор ____________________ под следећим условима:
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
2.______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, бр.т.рн: ____________________, код ____________________
банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Продавац), а коју заступа
директор ____________________ и који под следећим условима заједнички наступа
са:
2.1______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, а коју заступа ____________________.
2.2______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, а коју заступа ____________________.
2.3______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, а коју заступа ____________________ .
Уговорне стране сагласно констатују:
Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за сукцесивну
испоруку добара спровео отворени поступак јавне набавке, ред. бр. ЈН ОП 11/2017.
Да је Продавац у својству Понуђача доставио Понуду број _______________
од _______________ 2017. године за партију бр.______, која је заведена код Купца
под бројем ___________ (попуњава Купац) од _______ 2017. године (попуњава
Купац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора.
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Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог
Уговора. - Да је Купац, Одлуком о додели уговора број _____________ (попуњава
Купац) од ______________ 2017. године (попуњава Купац) доделио уговор о јавној
набавци Продавцу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка прехрамбених производа (у даљем тексту: добара) која
је ближе одређена усвојеном понудом Продавца број __________ од _________
2017. године, датој у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН ОП 11/2017 за
партију бр. ________ која чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора),
Техничким условима и захтевима из конкурсне документације и обрасцем
структуре цена (Прилог 2. Уговора).
Продавац наступа са подизвођачем ____________________________ из
___________________ ул. _______________________________, који ће делимично
извршити предметну набавку и то у делу ________________________.
Члан 2.
Вредност
уговора
износи
_____________
односно___________________са ПДВ-ом.

динара

без

ПДВ-а,

Купац се обавезује да Продавцу плаћање врши сукцесивно, након извршене
појединачне испоруке, у року од 45 дана од дана пријема потписане и оверене
отпремнице и фактуре од стране Продавца и Купца, на рачун Продавца број
__________________________, који се води код ____________________________
банке.
Јединичне цене добара која чини предмет Уговора утврђене су у понуди Продавца
из чл. 1 овог Уговора. Јединичном ценом је обухваћена цена добара на коју се
односе и сви зависни трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара,
транспорта и истовара. Количине добара из Прилога 2. представљају оквирне
потребе Купца.
Наручилац оставља могућност за потребом хитне испоруке, коју је понуђач дужан
да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева.
Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом понуђачи су
обавезни да испоштују време испоруке и то, осим за партије 1 и 8:
 Месо и месне прерађевине до 11:00
 Воће и поврће до 8:00
 Хлеб и пециво најкасније до 6:30
 Млеко и млечни производи од 07-08.
Партија 1 Хлеб и пециво: Испорука хлеба се врши по свим објектима
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија.
Објекти: „Сунце“ Душана Јерковића 17а Инђија, „Невен“- Омладинска бб, Инђија,
„Маслачак“ Трг Српских јунака, Бешка, „Сунцокрет“ Средња, Нови Карловци,
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„Цврчак“ Цара Душана 1, Крчедин, „Пчелица“ Карађорђева 1, Нови Сланкамен,
„Бамби“ Жарка Зрењанина 1, Марадик, „Ђурђевак“ Вељка Влаховића 1,
Чортановци.
Основне школе: ОШ. Душан Јерковић Инђија, Душана Јерковића 1, ОШ. Петар
Кочић Инђија, Цара Душана 9, „Лане“ истурено оделење у Петар Кочић школи,
ОШ. Јован Поповић Инђија, Краља Петра I бб и ОШ. Љуково, 1 новембра 73.
Партија 8: Природна вода за водомате: Испорука се врши по диспозицијама
Наручиоца, сукцесивно, једном недељно у објекте: „Сунце“ Душана Јерковића 17а,
Инђија, „Невен“ Омладинска бб, Инђија „Маслачак“ Трг Српских Јунака Бешка, ОШ
„Душан Јерковић“ ул. Душана Јерковића бр.1, Инђија, ОШ „Петар Кочић“ ул. Цара
Душана бр.9, Инђија, истоварено.
Члан 3.
Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава
обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину за ове намене. За део
рализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити
од обезбеђења средстава предвиђених Законом о буџету РС за 2017. годину
уколико исти буде усвојен или Одлуком о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања обавеза од стране Купца.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене добара неће мењати у периоду од
_____ дана од дана закључења овог уговра. (Уписује понуђач).
Протеком рока из става 1. овог члана, јединичне цене добара се могу мењати само
уколико на тржишту дође до промене цена.
Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних
разлога у складу са чл. 115. ЗЈН, и вршиће се у договору уговорних страна под
следећим условима:
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних
страна,
б) да се уз писмени захтев доставе најмање 2 (два) оверена ценовника произвођача
робе за коју се захтева промена цене,
ц) код промене цене на више дозвољено је повећање до максимално 10% од
најниже цене из приложених ценовника,
д) код промене цене на ниже дозвољено је смањење до максимално 10% од најниже
цене из приложених ценовника,
е) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 5 дана од дана пријема
захтева,
ф) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена
мора проћи најмање 7 (седам) дана.
г) приложени ценовници из тачке б) морају носити датум примене који важи у
моменту подношења захтева.
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Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, овај уговор се
може отказати са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог
обавештења о отказу.
Члан 5.
Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења Уговора у периоду
од 12 месеци, испоручује у року од _________ дана робу, у количини која се
оквирно предвиђа као потребна за период за који се Уговор закључује.
Продавац гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Купца,
у року датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да
надокнади Купцу сву претрпљену штету која услед тога настане.
У складу са ставом 1. и 2. овог члана, Продавац ће менично писмо/овлашћење
за добро извршење у износу од 10% од процењене вредности партије без
ПДВ-а и са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока за
комплетно извршење посла, доставити Купцу приликом закључења уговора.
Члан 6.
Продавац гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати
стандардима прихваћеним у Републици Србији и Европској Унији.
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав
недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених
стандарда, Купац ће доставити писмену рекламацију Продавцу, који је дужан да
изврши неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан
за ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.
Продавац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта,
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
наручене, надокнадити Купцуо свом трошку.
Члан 7.
Продавац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и
стандарда важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са
одредбама Закона о безбедности хране "Службени гласник РС бр. 41/09" и
Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промет а "Службени гласник РС бр. 72/2010", те да ће
уважити евентуалне примедбе инспекцијских органа као да их је добио од Купца до
момента преузимања уговорених роба у магацину Купца.
Продавац се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе.
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Продавац се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да
докаже да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног
складиштења испоручене робе код Купца.
Члан 8.
Уколико Продавац не поступи у складу са чланом 4, 5, 6 и 7 овог уговора, Купац
има право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе.
Члан 9.
Купац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу
исправности намирница у овлашћеној институцији.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, што може уједно бити и
један од разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Купца.
Члан 10.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима,као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно
решаваће Привредни суд у Сремској Митровици.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) идентичних примерака од којих по три примерка
задржава свака уговорна страна.
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
Директор

____________________

____________________
Кресоја Јелена

Напомена: Потребно је да понуђач попуни, потпише и овери печатом овај модел
уговора, у супротном ће понуда бити одбијена. Овај модел уговора представља
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове
садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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Образац 11. За Партију 5
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОВИНИ
Уговорне стране :
1.Предшколска установа Бошко Буха Инђија, ул. Душана Јерковића бр. 17а,
М.Б: 08127344, шифра делатности: 8510, ПИБ: 101489725, бр. т. рн: 840-51666111 код Управе за јавна плаћања, с једне стране као наручилац (у даљем
тексту: Купац), а коју заступа директор Кресоја Јелена и
2.______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, бр.т.рн: ____________________, код ____________________
банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Продавац), а коју заступа
директор ____________________ под следећим условима:
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
2.______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, бр.т.рн: ____________________, код ____________________
банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Продавац), а коју заступа
директор ____________________ и који под следећим условима заједнички наступа
са:
2.1______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, а коју заступа ____________________.
2.2______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, а коју заступа ____________________.
2.3______________________
из_____________________,ул._________________
бр.___, М.Б._______________, шифра делатности: ___________ , ПИБ:
__________________, а коју заступа ____________________ .

Уговорне стране сагласно констатују:
Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за сукцесивну
испоруку добара спровео отворени поступак јавне набавке, ред. бр. ЈН ОП 11/2017.
Да је Продавац у својству Понуђача доставио Понуду број _______________
од _______________ 2017. године за партију бр. 5, која је заведена код Купца под
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бројем ___________ (попуњава Купац) од _______ 2017. године (попуњава Купац),
а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора.
Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из
конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог
Уговора. - Да је Купац, Одлуком о додели уговора број _____________ (попуњава
Купац) од ______________ 2017. године (попуњава Купац) доделио уговор о јавној
набавци Продавцу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка прехрамбених производа (у даљем тексту: добара) која
је ближе одређена усвојеном понудом Продавца број ________ од _________
2016. године, датој у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН ОП 11/2017 за
партију бр. 5, која чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора),
Техничким условима и захтевима из конкурсне документације и обрасцем
структуре цена (Прилог 2. Уговора).
Продавац наступа са подизвођачем ____________________________ из
___________________ ул. _______________________________, који ће делимично
извршити предметну набавку и то у делу ________________________.
Члан 2.
Укупна вредност добара чија се испорука по овом уговору врши износи:
______________________
динара
без
урачунатог
ПДВ-а,
односно
______________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а која је садржана у
понуди бр. _____ од ________године, а по процењеној вредности Јавне набавке.
Укупна вредност добара састоји се од збира јединачних цена и количина добара
садржаних у обрасцу понуде бр. ___________ од ________године.
Уговорена вредност и количина добара је оквирна, за планиране испоруке за
период од 12 месеци од дана закључења уговора.
Јединичне цене добара која чини предмет Уговора утврђене су у понуди Продавца
из чл. 1 овог Уговора. Јединичном ценом је обухваћена цена добара на коју се
односе и сви зависни трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара,
транспорта и истовара. Количине добара из Прилога 2. представљају оквирне
потребе Купца.
Наручилац оставља могућност за потребом хитне испоруке, коју је понуђач дужан
да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева.
Уговорени проценат умањења
променама ни из каквих разлога.

током реализације Уговора неће подлегати
Члан 3.

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава
обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину за ове намене. За део
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рализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити
од обезбеђења средстава предвиђених Законом о буџету РС за 2018. годину
уколико исти буде усвојен или Одлуком о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања обавеза од стране Купца.
Члан 4.
Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења Уговора у периоду
од 12 месеци, испоручује у року од _________ дана робу, у количини која се
оквирно предвиђа као потребна за период за који се Уговор закључује.
Продавац гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Купца,
у року датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да
надокнади Купцу сву претрпљену штету која услед тога настане.
У складу са ставом 1. и 2. овог члана, Продавац ће менично писмо/овлашћење
за добро извршење у износу од 10% од процењене вредности партије без
ПДВ-а и са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока за
комплетно извршење посла, доставити Купцу приликом закључења уговора.
Члан 5.
Продавац гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати
стандардима прихваћеним у Републици Србији и Европској Унији.
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав
недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених
стандарда, Купац ће доставити писмену рекламацију Продавцу, који је дужан да
изврши неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан
за ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.
Продавац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта,
или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од
наручене, надокнадити Купцу о свом трошку.
Члан 6.
Продавац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и
стандарда важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са
одредбама Закона о безбедности хране "Службени гласник РС бр. 41/09" и
Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промет а "Службени гласник РС бр. 72/2010", те да ће
уважити евентуалне примедбе инспекцијских органа као да их је добио од Купца до
момента преузимања уговорених роба у магацину Купца.
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Продавац се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе.
Продавац се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да
докаже да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног
складиштења испоручене робе код Купца.
Члан 7.
Уколико Продавац не поступи у складу са чланом 4, 5 и 6 овог уговора, Купац има
право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе.
Члан 8.
Купац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу
исправности намирница у овлашћеној институцији.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, што може уједно бити и
један од разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Купца.
Члан 9.
Плаћање ће Купац вршити по извршеној испоруци у року до 45 календарских дана
оддана пријема исправног рачуна, а све у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр.
1 19/2012)и то на текући рачун који ће Продавац назначити Купцу у самој фактури.
Члан 10.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима,као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно
решаваће Привредни суд у Сремској Митровици.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) идентичних примерака од којих по три примерка
задржава свака уговорна страна.
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
Директор

____________________

____________________
Кресоја Јелена
Напомена: Потребно је да понуђач попуни, потпише и овери печатом овај модел
уговора, у супротном ће понуда бити одбијена. Овај модел уговора представља
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове
садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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Образац 12
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1. ХЛЕБ И ПЕЦИВО
Хлеб
Ред.
Бр.

Врста
намирнице

1.
2.

Хлеб полубели 600 г.
Хлеб црни 600 г.

3.
4.

Хлеб полуграхам 600 г.
Хлеб дијабет 350 г.

Једин
ица
мере

Оквирна
количина

ком.
ком.
ком.
ком.

17 000
8 000
12 500
400

Јед. цена
без ПДВа

Јед.
Цена са
ПДВом

УКУПНО :
Брашно : искључиво у паковању од 1 кг
1.
Брашно пшенично
1
кг.
бело
2.
Брашно пшенично
2
кг.
оштро
3.
Брашно пшенично
3
кг.
бело
4.
Брашно пшенично
5
кг.
интегрално
5.
Брашно ражено
6
кг.

1 000
100
1 000
100
100

УКУПНО:
Пециво:
1.

Интегрална кајзерица 80 г.

2.

Кајзерица 80 г.

3.

Пуж са сиром - слани 80 г.

4.

Пуж са сиром - слатки 80 г.

5.

Бурек са сиром 1кг.

6.

Паштета са сиром 80 г.

7.
8.

Интегрална кифла са сиром
80 г.
Кифла са маком 80 г.

9.

Кифла са џемом 80 г.

ком.

4 500

ком.

1 000

ком.

2 000

ком.

2 000

кг.

200

ком.

600

ком.

3 000

ком.

3 500

ком.

3 500
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Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВом

11.

Интегрална кифла са сиром
и шунком 80 г.
Био кифла 100 г.

12.

Кифла интегрална 80 г.

13.

Лепиња 80 г.

14.

Лепиње 80 г.

15.

Гибаница 120 г.

16.

Проја 100 г.

17.

Пица 120 г.

18.

Жу – жу

19.

Паштета – сир

20.

Ролнице – сир

21.

Ролнице – мак

22.

Ролнице – вишње

23.

Коктел пециво

24.

Кроасани

25.

Ролнице – мармелада

26.

Коре за гибаницу 500 г.

27.

Пита са јабукама 100 г.

28.

Пита са кромпиром 100 г.

29.

Мекике 100 г.

ком.

500

30.

Дијабет кифла 80 г.

ком.

50

31.

Квасац

Кг

50

32.

Штрудла са маком 80г

ком

3 000

33.

Интегрална кифла са
јабукама 80г
Ћебата – Ciabatta 80г

ком

2 000

ком

2 500

10.

34.

ком.

3 000

ком.

13 000

ком.

3 500

ком.

2 000

ком.

2 000

ком.

8 000

ком.

5 000

ком.

15 000

кг.

30

кг.

50

кг.

50

кг.

20

кг.

20

кг.

50

кг.

50

кг.

30 кг.

ком.

700

ком.

800

ком.

400
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35.

Плетеница 80г

ком

2 000

36.

Сендвич 150г

ком

500

37.

Штрудла са орасима 80г

ком

2 500

38.

Штрудла са вишњом 80г

ком

1 000

39.

Штрудла са јабукама 80г

ком

1 000

40.

Лења пита са јабукама 120г

ком

2 000

41.

Штапић са хељдиним
брашном и голицом 80г
Плетеница са орасима 80г

ком

2 500

ком

1 000

42.

УКУПНО:
1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна.
М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________________

- 62 -

ПАРТИЈА 2. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Млеко
Ред.
Број
1.
2.
3.

Врста
Намирнице
Млеко пастеризовано
Млеко стерилизовано
Млеко стерилизовано

Једин
ица
мере

Оквирна
Количина

л.
л.
л.

15 000 л
6 000 л
1 000 л

Јед.
Јед. цена
цена са
без
ПДВПДВ-а
ом

УКУПНО:
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Јогурт 1 кг.
1.
Кисела павлака 400 г.
2.
Кисела павлака 700 г.
3.
Сир тврди - качкаваљ
4.
Сир тврди - трапист
5.
Сир тврди - гауда
6.
Сир крављи ситан
7.
Пуномасни меки бели
8.
сир у саламури –
Сир фета
Крем сир 200 г.
9.

кг
ком.
ком.
кг.
кг.
кг.
ком.
кг.

10 000 кг

ком.

7 000 ком.

3 000 ком.
1 000 ком.
50 кг.
150 кг.
50 кг.
3 000 ком.
280 кг.

10.

Маслац 125г

ком.

4 000 ком.

11.
12.

Кисело млеко кравље
Кисело млеко кравље

ком.
ком.

2 000 ком.
1 500 ком.
УКУПНО:
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Укупна
цена
без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВом

1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна

М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ПАРТИЈА 3. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
Месо
Ред.
Бр.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Врста
намирнице
Јунеће месо-бут
без костију
Свињска
Крменадла; сечена без
кости
Свињско месо – бут
без костију сечено у
шницле /100г
Свињско месо – бут
без костију
Прасетина
Пилеће бело месо
без костију
Пилеће месо –
батак, карабатак
Свињски врат без
кости

Једини
ца
мере

Оквирна
количина

Кг.

2 500 кг

Кг.

200 кг

Кг.

200 кг

Кг.

1 800 кг

Кг.

20 кг

Кг.

1 000 кг

Кг.

1 500 кг

кг

400

Јед. цена
без ПДВа

Јед.
цена са
ПДВом

УКУПНО :
Месне прерађевине
Ред.
Бр.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Врста
намирнице

Једини
ца
мере

Оквирна
количина

Кг.

300

Кг.

200

Кувана пилећа прса
у омоту
Сланина хамбуршка

Кг.

400

Кг.

950

Јунећа печеница у
вакуму
Димљени свињски
врат - вакум
Димљени свињска
печеница - вакум
Салама паризер
Кобасица – роштиљ
Кобасица – српска
Кобасица – сафалада

Кг.

150

Кг.

300

кг

150

Кг.
Кг.
Кг.
Кг.

200
50
20
40

Хреновке – у
вештачком омотачу
Кувана стишњена
шунка у омоту
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Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Чајна кобасица
Кулен
Сланина сува
Сланина панчета
Ћевапи
Ражњићи
Пљескавице
Домаћа свињска маст

Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.

10
15
10
5
20
10
5
20

УКУПНО :
1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна

М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ПАРТИЈА 4. РИБА
Ред.
Бр.

1.

2.
3.
4.

Врста
намирнице
Риба ослић – хек
(енг.НАКЕ,
латин.Merluccius
Hubbsi )
Сардина у уљу 125 г.
Туњевина комади у
уљу 185 г.
Филети скуше у уљу
115 г.

Једини
ца
мере

Оквирна
количина

кг.

1 400 кг.

ком.

3 000
ком.
1 000
ком.
2 500 ком

ком.
Ком.

Јед.
цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВом

Укупна
цена
без
ПДВ-а

УКУПНО :
1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна

М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Укупна
цена са
ПДВ-ом

ПАРТИЈА 5. СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Воће
Ред.
број

Врста
намирнице

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Банане
Наранџе
Јабуке
Шљиве
Лимун
Грожђе
Крушке
Брескве
Нектарине
Кајсије
Јагоде
Мандарине
Киви
Диње
Ораси језгро
Бадем
сирови језгро

17.

Лешник
сирови језгро

Једин
ица
мере

Оквирна
количин
а

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг.
кг.
кг
кг.
кг.

11 000
2 500
10 000
400
500
600
500
200
200
150
150
2 500
100
150
200

кг.

30

кг.

30

Јед.
цена
без
ПДВ-а

Јед.
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

УКУПНО :

Ред.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Поврће
Врста
Намирнице
Спанаћ
Першун - лист
Целер - корен
Блитва
Бели лук
Црни лук
Цвекла
Паприка
Парадајз
Краставац
Карфиол
Брокуле

Једин Оквирна
ица количина
мере
кг.
250 кг
кг.
100 кг.
кг.
350 кг.
кг.
500 кг.
кг.
70 кг.
кг.
1 700 кг.
кг.
150 кг.
кг.
300 кг.
кг.
400 кг.
кг.
400 кг.
кг.
400 кг.
кг
250 кг

Јед.
цена без
ПДВ-а
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Јед.
цена са
ПДВ-ом

Укупна Укупна
цена без цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Кељ
Тиквице
Зелена салата
Купус
Кромпир
Пасуљ жути
Пасуљ бели
Пасуљ тетовац
Келераба
Празилук
Кељ пупичар
Шаргарепа
Паштрнак
корен

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
Кг
кг
кг
кг

320 кг.
600 кг.
600 кг.
3 500 кг.
7 000 кг.
150 кг.
150 кг.
150 кг.
100 кг.
100 кг
100 кг
50 кг

кг

200 кг
УКУПНО:

1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна
7. Висина попуста __________________________________
М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ПАРТИЈА 6. СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Поврће
Ред
Бр.

Врста намирнице

16.
17.

Ђувеч
Шаргарепа
Карфиол
Грашак
Боранија
Кукуруз
Тиква
Мешано поврће
за руску салату
Мешано поврће за чорбу
Мешана салата 4,1 кг
Цвекла 4,2 кг
Краставац 4,1 кг
Краставац 720г
Паприка барена 4,2 кг
Печена барена 680г – 720г
Ајвар благи
Кувани парадајз

18.
19.
20.

Парадајз пелат
Кисели купус главица 20кг
Кисели купус – рибани 500г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Једи
ница
мере

Оквирна
количина

Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
кг

220 кг.
2 800 кг.
50 кг.
600 кг.
400 кг.
450 кг.
50 кг

Кг.

50 кг.

Кг.
Кг.
Ком
Ком.
ком
Кг.
ком
Кг.

150 кг.
60 ком.
140 ком
250 ком.
200 ком
50 ком.
100 ком
30 кг.
1 600
лит.
100 лит.
10 ком
200 ком

Лит.
Лит.
ком
ком

Јед. цена
без ПДВа

Јед. цена
са ПДВом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

УКУПНО :
Воће
Ред
Бр.

Врста намирнице

1.

Компот од шљиве 4,1кг

2.
3.
4.

Компот од шљиве 720г
Компот од брескве 4,1 кг
Компот од брескве 720г

Једи
ница
мере

Ком
Ком.
Ком.
Ком

Оквирна
количина

Јед.
цена без
ПДВ-а

Јед.цена
са ПДВом

100 ком
30 ком.
50 ком.

30 ком
УКУПНО:
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1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна
7. Висина попуста __________________________________
М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ПАРТИЈА 7. ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Јаја
Ред.
Бр.
1.

Врста
намирнице
Јаја 55 – 60 г.

Јединица
мере
ком.

Оквирна
количина
29 000 ком.

УКУПНО:
Мед
1.

Мед – цветни

2.

Мед – багремов

3.

Мед – липов

кг.

120 кг.

кг.

120 кг.

кг.

120 кг.

УКУПНО :
Кекс
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тврди кекс 600г
Интегрални кекс 180г
Петит кекс
Млевени кекс
Кекс са медом и додатком
витамина
250 г.
Овси кекс
Интегрални кекс 210 г.
Кекс са циметом
Кекс са кокосом
Кекс без глутена
Пишкоте

кг.
кг.
кг.
кг.

700
250
200
120

кг

300

кг.
кг
кг.
кг.
ком
кг

650
250
20
20
10
250

УКУПНО:
Остало
Шећер кристал
Шећер у праху
Жути шећер
Мешавина млечног и какао
крем производа 1 кг
5. Пекмез – шљива
6. Мармелада – мешана
7. Мармелада – шипак
8. Сунцокретово јестиво
рафинисано уље
9. Палмино уље за пржење
10. Маслиново уље
11. Млечни маргарин – софт 500 г.
1.
2.
3.
4.

кг.
кг.
кг.

1 300 кг.
5 кг.
5 кг.

кг.

750 кг.

кг.
кг.
кг.

80 кг.
80 кг.
140 кг.

л.

1 500 л.

л.
л.
ком.

200 л.
250 л.
530 ком.
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12. Маргарин – стони за све
намене 250 г.
13. Прашак за пециво 10-12 г.
14. Ванил шећер 10-12 г.
15. Лимунтус 10-12 г.
16. Ловоров лист 10 г.
17. Какао прах 100 г.
18. Млевена црвена паприка 100г.
19. Бибер – млевени црни 50г.
20. Желатин
21. Цимет 5 г.
22. Оригано 8-10 г.
23. Сода бикарбона 20 г.
24. Мускатни орашчић 20 г.
25. Каранфилић 5 г.
26. Ким 8 г.
27. Сусам 100г
28. Семе лана - млевено
29. Семе лана - зрно
30. Овсене пахуљице
31. Ражене пахуљице
32. Пшеничне пахуљице
33. Пшеничне клице - сушене
34. Пшеница у зрну
35. Палента
36. Кукурузно брашно
37. Гриз - пшенични
38. Пиринач
39. Пиринач
40. Пиринач
41. Млевени мак 200 г.
42. Мак
43. Рогач млевени
44. Кокос брашно 100 г.
45. Сунцокрет неслани
46. Шампињони
47. Сирће
48. Сирће
49. Со кухињска
50. Додатак јелима са поврћем
51. Кечап благи
52. Квасац суви
53. Шлаг прах
54. Чоколада за кување 250 г.
55. Чоколада млечна 100 г.
56. Бомбоне карамеле
57. Млеко у праху 500 г.
58. Пудинг (чоколада, ванила,
карамела)

ком.

550 ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
кг.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
ком.
кг.
кг.
ком.
кг.
кг.
л.
л.
кг.
кг.
л.
кг.
кг.
ком.
ком.
кг.
ком.
кг.

4 000 ком.
2 500 ком.
20 ком.
50 ком.
550 ком.
15 ком.
15 ком.
1 кг.
480 ком.
350 ком.
500 ком.
10 ком.
20 ком.
20 ком.
400 ком.
250 ком.
5 кг
300 кг.
5 кг.
5 кг.
100 кг.
10 кг.
400 кг.
200 кг
200 кг.
200 кг.
200 кг.
250 кг.
30 ком.
1 кг.
35 кг.
130 ком.
65 кг.
170 кг.
50 л.
150 л.
210 кг.
30 кг.
100 л.
1 кг.
5 кг.
400 ком.
50 ком.
40 кг.
20 ком.
120 кг.
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Готови колачи
Сочиво
Гершла
Просо
Тестенина за супу – бројеви,
слова , звездице
64. Макароне – спиралне, шкољка,
сечене , чипкасте
65. Интегралне макароне
66. Тестенина са јајима (тарана)

кг.
кг.
кг
кг
кг.

100 кг.
410 кг.
150 кг
350 кг
200 кг.

кг.

1 700 кг.

кг.
кг.

20 кг.
70 кг.

67. Презле
68. Дијет мед за дијабетичаре
69. Воћни намаз без
шећера/малина, шљива, кајсија/
400г
70. Крем са лешником, какаом и
фруктозом 200г
71. Фруктоза
72. Чај – хибискус, индијски,
јагода, шипак, липа, нана,
боровница, вишња, малина,
зелени 30 г.
73. Чај шипак плод
74. Смокве суве
75. Шљиве суве
76. Грожђе суво
77. Кајсије суве
78. Намаз са рогачем и лимуном
79. Густин
80. Наут - сирови
81. Хељдино брашно
82. Зеолит за прање воћа и поврћа
83. Напитак од пиринча у праху

кг.
кг.
ком

30 кг.
3 кг.
4 ком

ком.

5 ком

кг.
ком.

2 кг.
150 ком.

кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг
кг
кг
ком

150 кг
50 кг.
50 кг.
50 кг.
50 кг.
150 кг
40 кг
150 кг
40 кг
120 кг
10

59.
60.
61.
62.
63.
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1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
7. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна

М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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ПАРТИЈА 8. ПРИРОДНА ВОДА ЗА ВОДОМАТЕ

Ред. Врста
бр. намирнице

1.

Природна
вода за
водомате

Јединица
мере

Оквирна
количина

Ком.

2.000

Јед. цена
без ПДВа

Јед.цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Чаша пвц, 2
Паковање
100
dl 100/1
3.
Чаша пвц, 1
Паковање
5
dl 100/1
Напомена: Испорука се врши по диспозицијама Наручиоца, сукцесивно, једном недељно
у објекте: „Сунце“ Душана Јерковића 17а, Инђија, „Невен“ Омладинска бб, Инђија „Маслачак“
Трг Српских Јунака Бешка, ОШ „Душан Јерковић“ ул. Душана Јерковића бр.1, Инђија,
2.

ОШ „Петар Кочић“ ул. Цара Душана бр.9, Инђија, истоварено.
Изабрани понуђач треба да обезбеди наручиоцу 41 водомат, изнајмљивањем без накнаде, уз
обавезу наручиоца да након употребе изнајмљене водомате неоштећене врати понуђачу и да
обезбеди 120 балона на коришћење понуђачу.
Обавеза добављача је да једном у 6 месеци изврши бесплатну санитацију
апарата за воду.
1. Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а: ________________ динара
Словима __________________________________________________
2. ПДВ: ______________________________________________________
3. Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________ динара
Словима ____________________________________________________
4. РОК испоруке је ______ дана од дана извршене наруџбине ( НЕ ДУЖИ
ОД 2 ДАНА ).
5. ВАЖНОСТ понуде износи _____ дана од дана отварања понуде ( НЕ
КРАЋИ ОД 60 ДАНА ).
6. РОК плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна
М.П.
Дана, ___________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 13.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПАРТИЈА 1. ХЛЕБ И ПЕЦИВО
Хлеб
Ред.
број

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

1.

Пшенични
Пшенични

не

3.

Хлеб полубели
600 г.
Хлеб црни
600 г.
Хлеб 600 г.

Декларација
или
произв.спец.
да

Полуграхам

не

4.

Хлеб 350 г.

Дијабет , специјална
врста хлеба за
дијабетичаре

да

2.

БРАШНО: искључиво у паковању од 1 кг
1.
Брашно пшенично
бело, тип 400

не

2.

Брашно пшенично

оштро, тип 400

не

3.

Брашно пшенично

бело тип 500

не

5.

Брашно пшенично

интегрално

да

6.

Брашно ражено

ражено

да

7.

Брашно кукурузно

бело

не

Пециво
1.

Интегрална кајзерица 80г

Пециво – у
оргиналном
паковању посута
семенкама мака

да

2.

Кајзерица 80г

Пециво – у
оргиналном паковању
посута семенкама
лана и сусама

да

3.

Пуж са сиром - слани 80г

Пециво слано са
сиром – у
оргиналном

да
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Произвођач

Понуђене
карактеристикe

4.

Пуж са сиром - слатки 80г

5.

Бурек са сиром 1 кг

6.

Паштета са сиром 80г

7.

Интегрална кифла са
сиром 80г

8.

Кифла са маком 80г

9.

Кифла са џемом 80г

10.

Интегрална кифла са
сиром и шунком 80г

11.

Био кифла 80г

паковању, мин. 30%
пуњења у односу на
тежину
Пециво слатко са
сиром уз додатак
сувог грожђа – у
оргиналном
паковању
округли
Од лиснатог
теста - у
оргиналном
паковању
Пециво, израђено
од ферментисаног
теста, пуњено
сиром , у
оргиналном
паковању, мин. 30%
пуњења у односу на
тежину
Пециво, израђено
од ферментисаног
слатког теста,
пуњено маком, у
оргиналном
паковању мин. 25%
пуњења у односу на
тежину
Пециво израђено од
ферментисаног
слатког теста,
пуњено џемом у
оргиналном
паковању мин. 25%
пуњења у односу на
тежину
Пециво израђено од
ферментисаног
теста, пуњено
сиром и шунком у
оргиналном
паковању
Пециво од
интеграл.брашна са
сунцокретом и
бундевиним
семеном, у
оргиналном
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да

да
да

да

да

да

да

да

12.

Кифла интегрална 80г

13.

Лепиња 80г

14.

Лепиње 80г

15.
16.

Гибаница 120г
Проја 100г

17.

Пица 120г

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Жу – жу
Паштета – сир
Ролнице – сир
Ролнице – мак
Ролнице – вишње
Коктел пециво
Кроасани
Ролнице – мармелада
Коре за гибаницу

27.
28.
29.
30.

Пита са јабукама 100г
Пита са кромпиром 100г
Мекике 100 г.
Дијабет кифла 80 г.

31.

Квасац

32.

Штрудла са маком 80г

33.

Интегрална кифла са
јабукама 80г

паковању
Од интегралног
брашна – у
оргиналном
паковању
Од кукуруз.
Брашна са
семенкама сусама и
сунцокрета – у
оргиналном
паковању
Од раженог брашна
са овсеним
пахуљицама – у
оргиналном
паковању
Са танким корама
Од кукурузног
брашна са сиром,
јајима и уљем . у
оргиналном
паковању
Стишњена шунка,
тврди сир,
шампињоне, кечап
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Смрзнуто пециво
Свеже, паковање од
0,5 кг, 12 листова у
500г
Са танким корама
Са танким корама
Специјално пециво за
дијабетичаре у
оригиналном
паковању
свежи, паковање по
пола килограма
Ферментисано тесто
пуњено маком –
оргинално паковање

Пециво израђено од
ферментисаног
теста, пуњено
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да

да

да

Да
Да

Да
не
не
не
не
не
не
не
не
не
да
да
да
да

да
да

34.

35.

Ћебата – Ciabatta 80г

Плетеница 80г

36.

Сендвич 150г

37.

Штрудла са орасима 80г

38.

Штрудла са вишњом 80г

39.

Штрудла са јабукама

40.

Лења пита са јабукама
120г

41.

Штапић са хељдиним
брашном и голицом 80г

42.

Плетеница са орасима 80г

надевом од јабука у
оргиналном
паковању мин. 25%
пуњења у односу на
тежину
Пециво израђено од
ферментисаног
теста у оргиналном
паковању
Пециво израђено од
ферментисаног
теста у оргиналном
паковању
Интегрална кифла
60 г., пилећа прса у
омоту 30 г.,маслац
15 г., зелена салата
20 г.,
сир трапист 20 г.
Ферментисано тесто
пуњено орасима –
оргинално паковање
Ферментисано тесто
пуњено вишњом–
оргинално паковање
Ферментисано тесто
пуњено јабукама –
оргинално паковање
Израђено од сипкавог
теста – оргинално
паковање
Пециво са хељдиним
брашном уз додатак
голице – оргинално
паковање
Пециво израђено од
ферментисаног теста
у оргиналном
паковању

да

да
да

да
да
да
да

да
да

Напомена: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које производе је
неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.
Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ПАРТИЈА 2. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
МЛЕКО
Ред.
број

Врста
намирнице

1.

Млеко
пастеризовано

2.

Млеко
стерилизовано

3.

Млеко
стерилизовано

Захтеване
карактеристике

Декларација
или
произв.спец.

са 2,8 % млечне
масноће, паковање
од 1/1 лит.
са 2,8 % млечне
масноће, паковање
од 1/1 лит.
са 3,2 % млечне
масноће, паковање
од 1/1 лит.

да
да
не

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

1.

Јогурт 1 кг

2.

Кисела павлака
400 г.

3.

Кисела павлака
700 г.

4.

Сир тврди качкаваљ

5.

Сир тврди трапист
Сир тврди гауда
Сир крављи
ситан

6.
7.

8.

Пуномасни меки
бели сир у
саламури –
Сир фета

са 2,8 % млечне
масноће, паковање од
1 кг.
са 20 % млечне масноће,
ферментисана павлака са
јогуртном културом,
паковање у чаши од 400г
са 20 % млечне масноће,
ферментисана павлака са
јогуртном културом,
паковање у чаши од 700г
од 25% до 45% млечне
масноће

да

са 45% млечне масноће

да

са 45% млечне масноће

да

Пуномасни сирни намаз
са минимум 45% млечне
масти у сувој материји;
пластична посуда (тврда
пластика) од 500г ,
погодан за припрему и у
сланим и у слатким
варијантама, рок трајања
3 месеца

да

Пуномасни меки бели сир
са 45% млечне масти у
сувој материји ,кришка

да
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да

да

да

Произвођач

Понуђене
карактеристикe

9.

10.

Крем сир
200 г.

Маслац 125г

11.

Кисело млеко
кравље

12.

Кисело млеко
кравље

екстрамасни сирни намаз са
минимум 60% млечне масти
у сувој материји, паковање
пчастична чаша са
алуминијским поклопцем и
надпоклопцем 200г
од пастеризоване павлаке
са минимум 82%млечне
масти, паковање
алуминијска фолија 125г
са 2,8 % млечне масноће,

да

да

да

паковано у чаше од 180г
са 6% млечне масти,
паковано у чаше од 180г

да

Напомена: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које
производе је неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.
Испорука 3 пута недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а,
Инђија.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ПАРТИЈА 3. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Месо:
Ред.
број

Врста
Намирнице

1.

Јунеће месобут
без костију

2.

Свињска
крменадла;
сечена без
кости
Свињско месо
– бут
без костију
сечено у
шницле /100г

3.

4.

Свињско месо
– бут
без костију

5.

Прасетина

6.

Пилеће бело
месо
без костију

7.

Пилеће месо –
батак,
карабатак

8.

Свињски врат
без кости

Захтеване
Карактеристике

Деклар.
или произвођ.
спецификација

Мах.5%
масти, очишћено од
масног везивног
ткива, већих крвних
судова и лимфних
чворова,
ружичастоцрвене
боје , паковање у
ПА или ПЕ фолије
са декларацијом и у
картонске кутије.
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије

да

Не

Мах.5%
масти, очишћено од
масног везивног
ткива, већих крвних
судова и лимфних
чворова паковање у
ПА или ПЕ фолије
са декларацијом и у
картонске кутије
Мах.5%
масти, очишћено од
масног везивног
ткива, већих крвних
судова и лимфних
чворова паковање у
ПА или ПЕ фолије
са декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Тежина по комаду
од 150 - 180 g
паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у

Не

Да

Не
Не

Не
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Произвођач

Понуђене
Карактеристике

картонске кутије

Месне прерађевине
Ред.
број

Врста
Намирнице

1.

Хреновке – у
вештачком
омотачу

2.

Кувана шунка у
омоту

3.

Кувана пилећа
прса у омоту

4.

Сланина
хамбуршка

5.

Јунећа печеница
у вакуму

6.

Димљени
свињски врат

7.

Димљена

Захтеване
Карактеристике

Деклар.
или произвођ.
спецификациј
а

Комадна тежина
хреновке 40 г.
паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Садржај протеина
меса најмање 16%,
производ добијен
од комада меса
свињског бута –
према правилнику
Сл. гласник РС бр.
94/2015 , 104/2015 и
19/2017 члан 116.
Садржај протеина
меса најмање 16%,
добијен од комада
живинских груди
без кожице - према
правилнику Сл.
гласник РС бр.
94/2015 , 104/2015 и
19/2017 члан 119.
Димљена, на
пресеку без
видљиво одвојених
делова са
присуством
желатинозне масе.
Боја
масног ткива бела,
а меснати делови
уједначено црвене
боје. Површина
сува
и чиста, паковање у
ПА или ПЕ фолије
са декларацијом и у
картонске кутије
Укупан садржај
протеина мин 16%,
барена , у вакум
паковању
Садржај протеина
мин 16%; барени, у
вакум паковању
Укупан садржај

Да
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Да

Да

Да

да

да
да

Произвођач

Понуђене
Карактеристике

свињска
печеница
8.

Салама паризер

9.

Кобасица –
роштиљ

10.

Кобасица –
српска

11.

Кобасица –
сафалада

12.

Чајна кобасица

13.

Кулен

14.

Сланина сува

15.

Сланина
панчета

16.

Ћевапи

17.

Ражњићи

18.

Пљескавице

19.

Домаћа свињска
маст

протеина мин 16%,
барена, у вакум
паковању
Без садржаја
беланчевинастих
производа
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Паковање у ПА или
ПЕ фолије са
декларацијом и у
картонске кутије
Да је беле боје, да
није ужегла, без
страних примеса

да
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

НАПОМЕНА: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које
производе је неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
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Изабрани понуђач је дужан да уз сваку испоруку меса достави податке о пореклу меса
и здравственој исправности, односно податке о: називу производа, категорији меса,
датуму клања и расецања, броју ЛОТ-а, држави рођења и држави товљења, року
употребљивости, количини и броју отпремнице.
Наведене податке изабрани понуђач је дужан да уредно попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у потврди.
Испорука се врши свакодневно у централни објекат Наручиоца, улица Душана
Јерковића 17а, Инђија.
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

__________________________
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ПАРТИЈА 4. РИБА
Ред.
број

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

1.

Риба ослић – хек
(енг. НАКЕ,
латин.Merluccius
Hubbsi )

Филети замрзнути, без
коже, земља порекла
Аргентина, у
интерфолираној
амбалажи, паковање
од 7-10 кг, величина
од 60-120г
Екстра, мин.70-85%
рибе, утроба
одстрањена, сојино
уље, мах.3% воде, са
потезом за отварање,
паковано у 125г
Месо чврсте
конзистенције, не
суво, мах.6%воде у
односу на нето масу
конзерве, са потезом
за отварање, 185 г.
Без коже и костију,
мин.70%меса скуше,
са потезом за
отварање

2.

3.

4.

Сардина у уљу

Туњевина
комади у уљу

Филети скуше у
уљу 115 г.

Декларација
или
произв.спец.

Произвођач

Понуђене
карактеристикe

да

да

Да

да

Напомена: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које производе је
неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.
Испорука једном недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а,
Инђија.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ПАРТИЈА 5. СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Воће
Ред.
број

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

Банане

Прва класа,
паковање у
картонску
амбалажу
Прва класа,
паковање у
гајбама,картонску
амбалажу
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама, шљива
брана са
петељкама
Прва класа,
паковање у
гајбама пречника
58 mm до 67 mm
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у ПВЦ
амбалажу од
0,5кг
Прва класа,
паковање у
гајбама,картонску
амбалажу

1.
Наранџе

2.
Јабуке

3.
Шљиве

4.
Лимун

5.
Грожђе

6.
Крушке

7.
Брескве

8.
Нектарине

9.
Кајсије

10.
Јагоде

11.
Мандарине

12.

Декларација
или
произвођачка
спецификација

да

да

да
да

да

да
да
да

да
да

да
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Произвођач

Понуђене
карактеристике

Киви

да

Диње

Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа

Ораси језгро

Прва класа

да

Бадем

Прва класа

да

Прва класа

да

13.
14.
15.
16.
17.

да

сирови језгро

Лешник
сирови језгро

Поврће
Ред.
број

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

Спанаћ

Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа

да

Целер - корен Прва класа,

да

1.
2.

Першун - лист

Бели лук
Црни лук

Прва класа

да

Цвекла

Прва класа

да

Паприка

Прва класа

да

Парадајз

Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа

да

Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у

да

Блитва
4.

6.
7.
8.
9.

Краставац
10.
11.

Карфиол
Брокуле

12.
13.

да

паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа

3.

5.

Декларација
или
произвођачка
спецификација

Кељ

да
да

да
да

да
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Произвођач

Понуђене
карактеристике

гајбама

Тиквице
14.
Зелена салата
15.
Купус
16.

Кромпир
17.

Пасуљ жути

18.

Пасуљ бели

19.

Пасуљ
тетовац
20.

Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
гајбама
Прва класа,
паковање у
мрежасти џак
Прва класа,
пакован у
мрежасти џак

да

Домаће признате
сорте, да
одговара
прописаним
нормама за I
класу;
мора бити рода
2016. или 2017.
године за
испоруку у 2017.
години
мора бити рода
2017. или 2018.
године за
испоруку у 2018.
години
Домаће признате
сорте, да
одговара
прописаним
нормама за I
класу;
мора бити рода
2016. или 2017.
године за
испоруку у 2017.
години
мора бити рода
2017. или 2018.
године за
испоруку у 2018.
години
Домаће признате
сорте, да
одговара
прописаним
нормама за I
класу;
мора бити рода
2016. или 2017.

да

да

да
да

да

да
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године за
испоруку у 2017.
години
мора бити рода
2017. или 2018.
године за
испоруку у 2018.
години

21.

Келераба

Прва класа

да

22.

Празилук

Прва класа

да

23.

Кељ пупичар

Прва класа

24.

Шаргарепа

Прва класа

Паштрнак
корен

Прва класа

25.

да
да
да

Напомена: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које
производе је неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.
Испорука 2 пута недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а,
Инђија.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ПАРТИЈА 6. СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
ПОВРЋЕ
Ред.
број
1.
2.

Захтеване
карактеристике

Ђувеч

Прва класа,
смрзнуто

да

Шаргарепа

Прва класа,
смрзнуто, коцка

да

Карфиол

Прва класа,
смрзнуто

да

Грашак

Прва класа,
смрзнуто

да

Боранија

Прва класа,
смрзнуто

да

Кукуруз

Прва класа,
смрзнуто

да

Тиква

Прва класа,
смрзнуто, коцка

да

Мешано поврће
за руску салату

Прва класа,
смрзнуто

да

Мешано поврће
за чорбу

Прва класа,
Смрзнуто
Састав:
Грашак, шаргарепа,
карфиол, брокуле
кромпир
Прва класа,
пастеризовано

да

Цвекла 4,2 кг

Прва класа,
пастеризовано

да

Краставац 4,1
кг

Прва класа,
пастеризовано

да

Краставац 350г

Прва класа,
пастеризовано

да

Паприка барена
4,2 кг

Прва класа,
пастеризовано

не

Паприка барена
филети 680г

Прва класа ,
пастеризовано,
стаклена амбалажа

да

Ајвар благи

Прва класа,
благи, 690-700g,
стакло

да

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

9.

10.

Мешана салата
4,1 кг

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Декларација
или
произвођачка
спецификација

Врста
намирнице

Произвођач

да
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„Воћар“
Смедеревска
Паланка
или
одговарајући

Понуђене
карактеристике

17.

Кувани
парадајз
Парадајз пелат

18.

19.

Кисели купус
главица 20кг

20.

Кисели купус
– рибани 500г

Без додатка
конзерванса,
вештачких боја и
арома у тетрапак или
стакленој амбалажи
У лименци са
потезом за отварање

да

да

Пластична канта са
поклопцем, паковано
по 20 кг

да

Вакум паковање од
500г

да

Воће
Ред.
број

1.

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

Компот од
шљиве
4,1 кг.

Прва класа,
пастеризовани
без додатог
конзерванса,
вештачких боја и
арома
Прва класа,
пастеризовани
без додатог
конзерванса,
вештачких боја и
аром у стакленој
амбалажи
Прва класа,
пастеризовани
без додатог
конзерванса,
вештачких боја и
арома
Прва класа,
пастеризовани
без додатог
конзерванса,
вештачких боја и
арома у
стакленој
амбалажи

Компот од
шљиве720г.
2.

Компот од
кајсије 4,1 кг.
3.

Компот од
кајсије 720г.
4.

Декларација
или
произвођачка
спецификација
да
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Произвођач

„Воћар“
Смедеревска
Паланка или
одговарајући

да

„Воћар“
Смедеревска
Паланка или
одговарајући

да

„Воћар“
Смедеревска
Паланка или
одговарајући

да

„Воћар“
Смедеревска
Паланка или
одговарајући

Понуђене
карактеристике

Напомена: У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које
производе је неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.
Испорука једном недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а,
Инђија.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ПАРТИЈА 7. ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Јаја
Ред.
број

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

Декларација
или
произв.спец.

1.

Јаја 55 – 60 г.

„Б“ класа

да

да није обојен, без
конзерванса, без
додатка шећера
(сахарозе),
својственог укуса и
мириса, мах.20% воде,
стаклена амбалажа,
паковање од 1 кг.
да није обојен, без
конзерванса, без
додатка шећера
(сахарозе),
својственог укуса и
мириса, мах.20% воде,
стаклена амбалажа,
паковање од 1 кг.
да није обојен, без
конзерванса, без
додатка шећера
(сахарозе),
својственог укуса и
мириса, мах.20% воде,
стаклена амбалажа,
паковање од 1 кг.

да

Произвођач

Мед
1.

Мед – цветни

2.

Мед – багремов

3.

Мед – липов

да

да

Кекс
1.

Тврди кекс 600г

Пшенично брашно,
шећер, маслац, сојино
брашно, биљна маст,
мед, декстроза, сурутка
у праху, обрано млеко у
праху, со, емулдатор
сојин лецитин,
витамини/вит Ц,
нијацин, тиамин
на 100г производа:
протеини 11,9г. Угњени
хидрати 70,4г, влакна 3г,
натријум 0,3г, фолна
киселина 95,80µг,
калцијум 106мг, гвожђе
3,30мг, паковање од 600г
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да

„Бамби“ или
одговарајући

Понуђене
карактеристикe

2.

Интегрални кекс
180г

3.

Петит кекс

4.

Млевени кекс

5.

Кекс са медом и
додатком
витамина
250 г.

6.

Овси кекс

кекс са интегралним
пшеничним брашном и
чоколадним гранулама
Са маслацем ев:440
кцал,протеини 8г,
угљени хидрати 76г,
масти 12г.
Пшенично брашно,
шећер, маслац, сојино
брашно, биљна маст,
мед, декстроза, сурутка
у праху, обрано млеко у
праху, со, емулдатор
сојин лецитин,
витамини/вит Ц,
нијацин, тиамин/
на 100г производа:
протеини 11,9г. Угњени
хидрати 70,4г, влакна 3г,
натријум 0,3г, фолна
киселина 95,80µг,
гвожђе 3,30мг, паковање
од 800г
Састав:пшенично
брашно, шећер,
делимично
хидрогенизована сојина
маст, сојино брашно,
мед 3%, сурутка у праху,
емулгатор сунцокретов
лецитин.

да

„Јафа“ или
одговарајући

да

„Соко Штарк“
или
одговарајући

да

„Бамби“ или
одговарајући

да

„Пионир“ или
одговарајући

пшенично брашно тип
500, овсене пахуљице,
пшенично интегрално
грахам брашно, биљна
мрс, сусам, морска со

да

емулгатори: сојин лецитин,
натријум бикарбонат,
1 кекс је око 20г, паковање
од 300г

7.

Интегрални кекс
210 г.

8.

Кекс са циметом

9.

Кекс са кокосом

Хрскави кекс са
интегралним брашном
мин 27% и овсеним
пахуљицама мин. 27%
Интегрално пшенично
брашно 50%, фруктоза,
нехидрогенизована
биљна маст, вода, цимет
1,5%; без вештачких
заслађивача, паковање
од 1 кг
Интегрално пшенично
брашно 45%, фруктоза,
нехидрогенизована
биљна маст, вода, кокос
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да

да

да

„Јафа“ или
одговарајући

10.

Кекс без глутена

11.

Пишкоте

12%; без вештачких
заслађивача, паковање
од 1 кг
Бар воћни кекс пуњен
смоквом и шљивом 125г
паковано по 210г

не
не

„Schar“ или
одговарајући
Соко штарк

Остало
Ред.
број

Врста
намирнице

Захтеване
карактеристике

1.

Шећер кристал

не

2.

Шећер у праху

3.

Жути шећер

Прва класа,
паковање од 1 кг
Прва класа,
паковање од 0,5кг
Прва класа,
паковање од 0,5кг

4.

Мешавина млечног и
какао крем производа
1 кг.

Мин.8,5% безмасне
суве материје млека,
какао прах са
редукованим
садржајем какао
маслаца, мин.2,5%
сувих немасних
делова, лешник
мин.3%, сојино
брашно

да

5.

Пекмез – шљива

не

6.

Мармелада –мешана

7.

Мармелада – шипак

8.

Сунцокретово јестиво
рафинисано уље

9.

Палмино уље за пржење

10.

Маслиново уље

11.

Млечни маргарин –
софт 500 г.

Прва класа,
паковано у
стаклену
амбалажу од
800г – 850г
Прва класа,
кофица од
700г – 1000 г
Прва класа ,
паковано у
стаклену
амбалажу од
850г – 1000г
Прва класа,
паковање од 1
литар
Паковање од 3
литре
Екстра
девичанско,
класик, стаклена
амбалажа
чашица са
поклопцем, 500г

12.

Маргарин – стони за
све намене 250 г.

алуфолија 250г

не
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Декларација
или
произв.спец.

Произвођач

не
не
„Swisslion“ или
одговарајући

не
не

не
да
да

да

„Дијамант“
или
одговарајући
„Дијамант“
или

Понуђене
карактеристикe

одговарајући
13.

Прашак за пециво 10-12 г.

не

14.

Ванил шећер 10-12 г.

не

15.

Лимунтус 10-12 г.

не

16.

Ловоров лист 10 г.

да

17.

Какао прах 100 г.

18.

20.

Млевена црвена паприка
100г.
Бибер – млевени црни
50г.
Желатин

21.

Цимет 5 г.

Прва класа

не

22.

Оригано 8-10 г.

Прва класа

не

23.

Сода бикарбона 20 г.

Прва класа

не

24.

Мускатни орашчић 20 г.

Прва класа

не

25.

Каранфилић 5 г.

Прва класа

не

26.

Ким 8 г.

Прва класа

не

27.

Сусам

да

28.

Семе лана - млевено

29.

Семе лана - зрно

30.

Овсене пахуљице

31.

Ражене пахуљице

32.

Пшеничне пахуљице

33.
34.

Пшеничне клице сушене
Пшеница у зрну

35.

Палента

36.

Кукурузно брашно

37.

Гриз - пшенични

Прва класа,
паковано по 100г
Прва класа,
паковона по 100г
Прва класа,
паковано по 1 кг
Прва класа,
паковано по 5 кг
Прва класа,
паковано по 5 кг
Прва класа,
паковано по 5 кг
Прва класа,
паковано по 5 кг
Прва класа,
паковано по 5 кг
прва класа,
паковано по 500г
прва класа, жуто
паковано по 500г
прва класа,
паковано по 500г

19.

Садржај какао
маслаца од 20% 22%
Слатка, зачинска

да
не
не
не
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да
да
не
не
не
да
не
да
да
да

„Алева“ или
одговарајући

38.

Пиринач

39.

Пиринач

40.

Пиринач

41.

Млевени мак 200 г.

42.

Мак

43.

Рогач млевени

ољуштени, дуго
зрно, килограмско
паковање, прва
класа
Интегрални
килограмско
паковање, прва
класа
прва класа,
витаминизирани,
паковање од 1 кг
са додацима
вакумирани
зрно, паковање од
100г
паковање од 1 кг

44.

Кокос брашно 100г

паковање од 100г

не

45.

Сунцокрет неслани

не

46.

Шампињони

47.

Сирће

48.

Сирће

49.

Со кухињска

сирови,
ољуштени,
пакован по 5 кг
пастеризовани без
конзерванса,
резани, паковање
од нето масе 720г
Прва класа,
природно јабуково
сирће од дивље
јабуке, паковање
од 0,5 лит
алкохолно сирће,
паковљње од 1
литар
евапорисана со 1/1
картон

50.

Додатак јелима са
поврћем

Кухињска со до
60%, сушено поврће
минимум 17%,
/мрква паштрнак,
црни лук, целер,
празилик, купус,
кромпир, брокуле,
першун, бели лук,
влашац, парадајз
прах), шећер, зачини
мин.3,5%(кари,
першун лист,
куркума, црни
бибер, црвена слатка
млевена зачинска
паприка),
малтодекстрин,
декстроза, екстрати
квасца, кромпиров
скроб, паковање од
500г

да

- 99 -

да

да

не
не
не
не

не

да

не
не

51.

Кечап благи

52.

Квасац суви

53.

Шлаг прах

54.

Чоколада за кување 250
г.

55.

Чоколада млечна 100 г.

не

56.

Бомбоне карамеле

не

57.

Млеко у праху 500 г.

58.
59.

Пудинг (чоколада,
ванила, карамела)
Готови колачи

60.

Прва класа,
паковање 1/1
Прва класа, кесица
од 10г
паковање од 1 кг
мин. 47% укупне
суве материје
какао делова

да
не
не
да

удео воде највише
5% у готовом
производу,
најмање 34%
протеина у сувој
материји млека
без масти
паковање од 1 кг

не

ситни

не

Сочиво

Прва класа

не

61.

Гершла

Прва класа

не

62.

Просо

Прва класа

не

63.

Тестенина за супу –
бројеви, слова , звездице

да

„Фиделинка“
или
еквивалент

64.

Макароне – спиралне,
шкољка, сечене ,
чипкасте

да

„Данибијус“
или
еквивалент

65.

Интегралне макароне

66.

Тестенина са јајима
(тарана)

67.

Презле

68.

Дијет мед за
дијабетичаре

без јаја, дурум
пшенична
крупица,
мах.13,5% воде,
паковано у
количини од
400-500г
Пшенична дурум
крупица и
пшенична
крупице, влага
13,5%, паковање
3/1кг
Интегрално
пшенично брашно
Наменска
пшенична крупица
за тестенину, јаја у
праху, паковање
од 400 - 500г
у паковању од
500г
фруктоза 55%,
сорбитол 40%, мед
5%, паковање од
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да

да
да

не
да

„Фиделинка“
или
еквивалент

0,5кг

69.

70.

Воћни намаз без
шећера/малина, шљива,
кајсија/ 400г
Крем са лешником,
какаом и фруктозом
200г

71.

Фруктоза

72.

Чај – хибискус, индијски,

без додатог шећера,
без вештачких арома
и боја и без
конзерванса

да

фруктоза,
хидрогенизовано
биљно уље,
лешници 10%,
какао са ниским
садржајем масти
9%, слатка
сурутка у праху,
обрано млеко у
праху /2%/,
емулгатори
сунцокретов
лицитин, арома.
паковање од 1 кг

да

не
не

јагода, шипак, липа, нана,
боровница, вишња, малина,
зелени 30г.

73.

Чај шипак плод

74.

Смокве суве

75.

Шљиве суве

76.

Дробљени,
паковање од 1 кг
Прва класа

да
не
не

Грожђе суво

Прва класа, без
коштице
Прва класа

77.

Кајсије суве

Прва класа

не

78.

Намаз са рогачем и
лимуном

да

79.

Густин

80.

Наут - сирови

81.

Хељдино брашно

Фруктоза, лан,
бадемово млеко,
рогач, лимун,
биљна маст,
стаклена амбалажа
700г
чист кукурузни
скроб у праху,
наут сирови
паковање од 1 кг
паковање од 1 кг

82.

Зеолит за прање воћа и
поврћа

не

83.

Напитак од пиринча у
праху

паковано у
количини од 1 кг,
у пластичној кофи
или кутији
кутија од 400г
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не

да
да
да

да

Напомена:
У рубрици табеле под називом „декларација“ је наведено за које производе је
неопходно доставити декларацију, у противном понуда ће се одбити.
Испорука 2 пута недељно у централни објекат Наручиоца, Душана Јерковића 17а,
Инђија.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ПАРТИЈА 8. ПРИРОДНА ВОДА ЗА ВОДОМАТЕ
Ред.
бр.

Врста
намирнице

1.

Природна
вода за
водомате

Захтеване
Декларација
карактеристике
- негазирана,
природна,
минерална вода
са ниским
садржајем
растворених
минералних
материја ( до 500
mg/l минералних
соли ) ;
- са ниским
садржајем
натријума ( до
20 mg/l
натријума ) ;

Произвођач

Понуђене
карактеристике

ДА

- утврђеног
квалитета у
складу са
Правилником о
квалитету и
другим
захтевима за
природну
минералну воду,
природну
изворску воду и
стону воду (
“Сл.лист СЦГ”
бр.53/2005 и
“Сл.гласник РС”
бр. 43/2013 –
др.правилник )
Флаширана
вода 18,9 или 19
литара

М.П.
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Понуђач
_________________

Закони и Правилници који морају да се примењују у набавци предметне јавне
набавке:
-

-

-

-

-

-

-

Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других
отровних супстанција, хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које
се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02,
28/11 и 25/12),
Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о
другим захтевима за адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03,
4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник
РС“, бр.63/13);
Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл.
лист СЦГ“, бр. 4/04,12/04 и 48/04) и Правилнику о декларисању, означавању
и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013);
Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета
опште употребе који се могу стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој
фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),
Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина
и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр.
56/2003 и 4/2004),
Правилнику о квалитету млека и производа ("Службени лист СРЈ", бр.
26/02, "Службени лист СЦГ", бр. 56/03, 4/04 и 5/04, "Службени гласник РС",
бр. 21/09),
Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура ((„Сл.
гласник РС“, бр. 33/2010, 69/2010 и 43/2013),
Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за
заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње
за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за
заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).
Продавац уз испоруку добара, доставља Купцу важећи атест о здравственој
безбедности и квалитету односно важећу потврду односно важеће стручно
мишљење, на основу лабораторијских анализа (сензорна, физичко-хемијска и
микробиолошка испитивања) од стране овлашћене институције (акредитоване
лабораторије), оверен печатом и потписом стручног и одговорног лица да је
производ здравствено безбедан за људску исхрану (у оригиналу или овереној
копији).
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Образац 14.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице понуђача
________________________________________________________________________
(пун назив, адреса и матични број понуђача)

дајем следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач
________________________________________________ поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности.
Датум
__.__.2017. године

Потпис овлашћеног лица
МП

_______________________

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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Образац 15.
На захтев наручиоца Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, поводом јавне
набавке ЈН ОП 11/2017 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дана
____________2017. године дајем следећу:
ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

______________________
Назив понуђача

______________________
Адреса
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо
следећом техничком опремом:
1.__________________, ком ______
2.__________________, ком ______
3.__________________, ком ______
Уз овај образац се достављају следећи докази:
а) Уговор о закупу или лизингу возила (алтернативно)
б) Фотокопије важеће/их саобраћајне/их дозвола

Датум:
___.___.2017.године

М.П.
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Потпис овлашћеног лица
______________________

Образац 16.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН прилажемо структуру трошкова насталих
приликом припреме понуде број ______________ од __________ 2017. године у
поступку јавне набавке ЈН ОП 11/2017.
Редни број

НАЗИВ ТРОШКОВА

ИЗНОС
(у динарима)

УКУПНО : _______________________________
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
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.
Место: ___________
Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица
МП

_____________________
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