КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“
Панчевачки пут бр. 39
Београд

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН бр. 1.1.3/2020

Јун, 2020. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-2-751/2020 oд 09.06.2020. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01 -2-7 55/2020.oд 11.06.2020. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку: Намирнице за припремање хране
ЈН бр. 1.1.3/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна
3-4

IV

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци

28-69

VI

Модел уговора

70-75

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

76-84

I
II
III

5-22
23-26
27

Укупан број страна конкурсне документације: 84
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Наручилац: Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“
Адреса: Панчевачки пут 39, Београд
Интернет страница: www.skolapkb.edu.rs
Врста Наручиоца: Просвета
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са ЗЈН и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су добра - Намирнице за припремање хране.
Предмет јавне набавке је обликован у 11 партија:
Партија
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив Партије
ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
MЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
МЕСО – ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО
МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
МЕСО – ПИЛЕЋЕ
РИБА смрзнута И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ
СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
СМРЗНУТО ПОВРЋЕ
БРАШНО И СВЕ ВРСТЕ ПРЕРАЂЕВИНА ОД
ЖИТАРИЦА, ТЕСТЕНИНЕ И КОЛОНИЈАЛНА РОБА
ЈАЈА

Предмет јавне набавке детаљније је дефинисан у Поглављу II конкурсне докуметације.
Шифра из Општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је
чланом 3. ЗЈН
4. КОНТАКТ
Особа за контакт: Невенка Стијеља
Путем поште на адресу: Панчевачки пут 39, Београд
Електронска пошта: nabavkepkb@gmail.com
Радно време Наручиоца је од 07:00 до 15:00 часова, од понедељка до петка.
Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним
данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20.
ЗЈН).
Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног
времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.
Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет
странице Наручиоца - www.skolapkb.edu.rs
6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за достављање понуда је до 31.07.2020. године до 09:30 часова.
Понуде се достављају поштом или предају непсоредно на адресу Наручиоца, Панчевачки пут
39, Београд.
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7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.07.2020. године са почетком у 10:00 часова, у
просторијама Наручиоца, Панчевачки пут 39, Београд.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА
1. Предмет јавне набавке су добра – Намирнице за припремање хране.
2. Јавна набавка је обликована у 11 партија и то:
Партија 1
ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
Ред. бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

1
1.

2
Хлеб полубели 500 гр

3
ком

4
13.000

2.

Бурек – са сиром 250
гр

кг

100

3.

Бурек - са месом 250 гр

кг

100

4.

Бурек - празан 250 гр

кг

60

5.

Паштета са сиром 100
гр
Кроасан сир и шунка
100 гр

ком

1.000

ком

1500

7.

Жужу- празан (Ринфуз)

кг

100

8.

ком

1.600

9.

Кроасан са џемом 100
гр
Дан.рол.еуро крем 100
гр

ком

1.650

10.

Данска рол.вишња 100
гр

ком

1.650

11.

Коре за питу и гибаницу
500 гр

кг

200

12.

Хлебне мрвице 200 гр

кг

100

13.

Бела лепиња 200 гр

ком

4.000

14.

Квасац-свеж 500 гр

кг

15

15.

Тесто блок смрзнуто
500 гр

кг

30

16.

Рол виршла 150 гр

ком

1100

17.

Пуж сир 100 гр

ком

1500

6.

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког дана до 05:00 часова у Дом
ученика.
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Партија 2
MЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

2
Јогурт (ТП или ПЕТ)
3,2% m.m. 0,5 л
Јогурт 3,2% m.m. чаша
– 0.180 л
Млеко ТП 2,8% m.m. 1л

3
л

4
750

ком

8.500

л

1.500

л

180

кг

40

кг

100

кг

90

кг

200

кг

40

кг

120

кoм

3000

Кисела павлака 20%
m.m чаша - 200 гр
Сир криш. 45% m.m,
4кг/1 или 5кг/1
Ситан сир 0-2%мм од
обраног млека 0,500гр
Сир фета 45% m.m,
4кг/1 или 5кг/1
Крем сир мин 30% маx
45% m.m. 0,100 грама
Топљени сир за мазањe
мин 25% m.m. у сувој
материји 6x30 грама

10.

Качкаваљ 45% m.m.

11.

Кисело млеко
3,2%m.m. чаша 0,180 л

12.

Чоколадно млеко 1%
m.m. 0,250 л

л

400

13.

Неутрална павлака мин
20% m.m. 0,5л

л

50

14.

Павлака за кување 0.5л

л

2

15.

Воћни јогурт 2,2 % m.m.
0,150 л

Ком

16.

Milkshake 200-250 ml
ванила,јагода

18.

Стерилисано млеко ТП
2,8%мм 0,5л

800
500

koм
л

40

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручује понедељком, средом и петком од 06:00
до 13:00 часова у Дом ученика.
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ПАРТИЈА БРОЈ 3
МЕСО – ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО
Ред. бр.
1

1.

2.

3.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

2
Јунећи бут без костију
фино обрађен прва
категорија (шницле 120
гр, a у комаду по
договору)

3

4

кг

1.000

кг

950

кг

200

Свињски бут без костију
фино обрађен, I
категорија (шницле 120
гр, а у комаду по
договору)
Роштиљ месо 1кг

4.

Мешано млевено месо
1кг

кг

70

5.

Свињска крменадла
(150 гр)

кг

200

Напомена: Добављач је у обавези да месо припреми за замрзавање, крменадле, шницле фино
обради спакује у кесе и обавезно приложи декларацију о исправности.
У супротном
магационер неће примити добра у магацин.
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у Дом
ученика
ПАРТИЈА БРОЈ 4
МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
Ред. бр.
1

1.

2.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

2
Роштиљ кобасица-ринф.
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104
/2015,50/2019 др.Правилник),
Српска кобасица-ринфуз
(Да је израђена у складу
са чланом 95.
Правилника о квалитету
уситњеног меса,
полупроизвода од меса и

3

4

кг

100

кг

90
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3.

4.

5.

6.

7.

производа од меса (“Сл.
гласник РС", бр. 94/ 2015,
104 /2015, 50/2019 - др.
павилник)
Сланина –хамбуршка
(Да је израђена у складу
са чланом 152, 153, и
157. Правилника о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса(“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104 /2015,
50/2019 - др павилник)
Виршле пилећe –ринфуз
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104
/2015,50/2019,- др.
павилник)
Виршле – ринфуз
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104/2015,
50/2019 - др. правилник)
Димљена свињска шпиц
ребра
(Да су израђена у складу
са чланом 72, 73. и 80.
Правилника о квалитету
уситњеног меса,
полупроизвода од меса и
производа од меса (“Сл.
гласник РС", бр. 94/ 2015,
104/2015,50/2019, - др
павилник)
Месни нарезак
говеђи100гр изиопен
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,

кг

270

кг

70

кг

70

кг

130

ком

100
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

50/2019 – др.Правилник.
)
Месни нарезак свињски
100 гр изиопен
(нарезак мора да
одговара Правилнику о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса ( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )
Паштета јетрена 50 гр
изиопeн
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )
Паштета чајна 50 гр
изиопен
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019,др.Правилник. )
Пилећи паризер
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )
Пилећа прса у омоту
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015
50/2019,др.Правилник. )
Стишњена шунка
(Да је израђена у складу
Правилником о квалитету

ком

200

ком

1500

ком

1400

кг

70

кг

120

кг

120
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14.

15.

16.

17.

18.

уситњеног меса,
полупроизвода од меса и
производа од меса, (“Сл.
гласник РС", бр. 94/ 2015,
104 /2015, 50/2019 - др.
Павилник. )
Сафалада
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015
,50/2019,др.Правилник. )
Чајна кобасица
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )
Будимска кобасица
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )
Суви врат (свињски) БК
(Да је израђен у складу
са правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104
/2015,50/2019др.павилник
Свињска димњена
печеница
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

кг

80

кг

110

кг

110

кг

100

кг

180
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19.

Свињска маст 1/1
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

кг

50

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика.

ПАРТИЈА БРОЈ 5
МЕСО – ПИЛЕЋЕ И ЋУРЕЋЕ смрзнуто
Ред.бр.
1

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

2.

2
Пилећи батак и
карабатак – свеж
(150 – 200 гр)
Пилеће бело месо –
свеже (груди)

3.

Пилећа јетра - свежа

1.

Јед.
мере

Кол.

3

4

кг

350

кг

400

кг

100

Ћуреће бело месо –
80
кг
свеже (груди)
Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка 08:00 до 13:00 часова
у Дом ученика.
4.

ПАРТИЈА БРОЈ 6
РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ
Ред.бр.
1

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

3

4

кг

90

1.

2
Риба ослић- смрзнутa
са 10% леда

2.

Риба скуша- смрзнута
са 10% леда

кг

90

3.

Панирана рибља
пљескавица

кг

60

4.

Риба у конзерви са
пoтезачем 125 гр
(садржај конзерве мора
бити: 70-80% сардине,
15-30% биљно уље, со)

ком

200
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5.

Туњевина у конзерви
комадићи са потезачем
185 гр (садржај
конзерве мора бити:
мин.70% туна, до 30%
биљно уље, со)

ком

300

6.

Риба у конзерви са
потезачем скуша 125 гр
(скуша 70%, биљно уље
30%, со)

ком

150

7.

Рибља паштета 50
гр(Садржај конзерве
мора бити: Морска риба
минимум 30%, као и да
у потпуности одговара
члану 93. Правилника о
квалитету и другим
захтевима за рибе,
ракове, шкољкаше,
морске јежеве, морске
краставце, жабе,
корњаче, пужеве и
њихове производе.)

ком

100

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика
ПАРТИЈА БРОЈ 7
СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

4

кг

500

1.

Јабуке, I класа

2.

Мандарине, I класа

кг

550

3.

Брескве, I класа

кг

150

4.

Поморанџе, I класа

кг

500

5.

Грожђе, I класа

кг

200

6.

Лимун, I класа

кг

55

7.

Банане, I класа

кг

1000

8.

Крушке, I класа

кг

400

9.

Кромпир, I класа

кг

3.600

10.

Црни лук, I класа

кг

400

11.

Бели лук, I класа

кг

10
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12.

Купус, I класа

кг

1.400

13.

Паприка бабура, I класа

кг

200

14.

Шаргарепа, I класа

кг

250

15.

Парадајз, I класа

кг

500

16.

Краставац, I класа

кг

700

17.

Пасуљ (градиштанац),
I класа

кг

150

18.

Пасуљ (тетовац),
класа

кг

125

19.

Целер , I класа

кг

20

20.

Карфиол, I класа

кг

400

21.

Тиквице, I класа

кг

120

22.

Шампињони свежи –
ринфуз, I класа

кг

100

23.

Броколи, I класа

кг

100

24.

Блитва, I класа

кг

150

Спанаћ, I класа

кг

150

25.

I

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког уторка и петка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика.
Динамика испоруке свежег воћа и поврћа
1. Јабуке се испоручују током целе године.
2. Мандарине се испоручују од новембра до априла
3. Брескве се испоручују од јуна до октобра.
4. Поморанџе се испоручују од новембра до маја.
5. Грожђе се испоручује од августа до октобра.
6. Лимун се испоручује током целе године.
7. Банане се испоручују током целе године.
8. Крушке се испоручују од септембра до децембра.
9. Кромпир, црни лук, бели лук, купус, шаргарепа, пасуљ, целер, шампињони,
броколи,карфиол , блитва, наведено поврће се испоручује током целе године.
10. Парадајз се испоручује од августа до новембра.
11. Краставац се испоручује од маја до новемра.
12. Паприка се испоручује од августа до новембра.
13. Тиквице се испоручују од маја до новембра.
14. Спанаћ се испоручује од априла до новембра
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ПАРТИЈА БРОЈ 8
КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Ред.бр.
1

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

10

1.

2
Компот бресква –
лименка 4250мл

2.

Компот шљива –
лименка 4250мл

ком

15

3.

Краставац - лименка
4250мл

ком

30

4.

Паприка филети –
лименка 4250мл

ком

30

Цвекла - лименка
4250мл

ком

20

5.
6.

ком

2

Кисели краставци 720г

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика.
ПАРТИЈА БРОЈ 9
СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

2

3
кг

4
400

1
1.

Боранија

2.

Грашак

R- 1/10

кг

500

3.

Спанаћ

R- 1/5

кг

30

4.

Мешано поврће за супу
R- 1/10
Мешано поврће за
ђувеч R –1/10
Кукуруз шећерац R-1/10

кг

10

кг

180

кг

180

кг

200

Вишње R-1/10

кг

35

Јагоде R-1/10

кг

30

5.

R- 1/10

6.

7.

8.
9.

Помфрит бланширан у
уљу, I класа

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика.
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ПАРТИЈА БРОЈ 10
БРАШНО И СВЕ ВРСТЕ ПРЕРАЂЕВИНА ОД ЖИТАРИЦА, ТЕСТЕНИНЕ И КОЛОНИЈАЛНА
РОБА
Јед.
мере

Кол.

1.

2
Брашно пшенично Т – 400 1кг

3
кг

4
600

2.

Брашно пшенично Т - 500 1кг

кг

250

3.

Ражано брашно 1кг

кг

5

4.

Брашно кукурузно 1кг

кг

70

5.

Палента 1кг

кг

80

6.

Гриз пшенични Т- 400 1кг

кг

30

7.

Пиринач I класа 1кг

кг

300

8.

Маргарин 500гр. за мазање

кг

150

9.

Маргарин за лиснато тесто – блок,
2кг

кг

10

10.

Маргарин 250гр. за колаче

кг

50

11.

Уље сунцокретово 1/1

л

800

12.

Шећер кристал 1кг

кг

350

13.

Шећер у праху 500гр

кг

10

14.

Мед 25гр

ком

3.000

15.

Џем (мешана мармелада, кајсија и
бресква) 1/1 кг

кг

120

16.

Бибер млевени црни, кесице 10гр

ком

200

17.

Паприка слатка зачинска 100гр

кг

10

18.

Со 1кг

кг

150

19.

Сирће алкохолно 1л

л

80

20.

Зачин - додатак јелима (најмање
15% сушеног поврћа, мах 60% кух.
соли) 1/1 кг

кг

80

21.

Прашак за пециво кесице 10г

ком

700

22.

Ванил шећер 10гр

ком

250

Ред.бр.
1

НАЗИВ ДОБАРА - НАМИРНИЦА
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23.

Цимет 10гр

ком

70

24.

Оригано 3гр

ком

80

25.

Бибер у зрну, кесице 10г

ком

10

26.

Ловор 10 гр

ком

40

27.

Сенф 1кг

кг

40

28.

Кечап благи од парадајза 1л

л

80

29.

Кечап љути од парадајза 1л

л

45

30.

Концентрат за супу пилећи 1кг

кг

40

31.

Концентрат за супу говеђи 1кг

кг

40

32.

Парадајз сок 1л

л

120

33.

Мирођија 7гр

ком

15

34.

Сода бикарбона 10гр

ком

70

35.

Фида са јајима, мин 11% протеина
500гр

кг

70

36.

Шпагете, мин 11% протеина 500гр

кг

80

37.

Обланде 200 гр

ком

40

38.

Тестенине за чорбу (звездице,
слова, тарана), мин 11% протеина

кг

15

39.

Сечена макарона, мин 11%
протеина 500гр

кг

200

кг

130

ком

450

кг

5

ком

1.300

Мешавина млечног и какао крем
производа

40.

(шећер, биљно уље,
хидрогенизована биљна маст,
обрано млеко у праху (мин 8%
безмасне суве материје млека),
како прах (мин 2,5% немасних
какао делова), лешник (мин 3%),
сојино брашно, емулгатор сојин
лецитин и ароме) 1/1кг

41.

Пудинг кесица (ванила, чоколада,
јагода) 40гр

42.

Какао кесице 100гр
Какао млечни десерт-табла 50гр

43.

(шећер, биљно уље,
хидрогенизована биљна маст,
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обрано млеко у праху (мин 8%
безмасне суве материје млека),
како прах (мин 2,5% немасних
какао делова), лешник (мин 3%),
сојино брашно, емулгатор, сојин
лецитин и ароме)
44.

Чоколада за јело и кување мин
44% какао масе, 250гр

45.

кг

30

Чоколадна бананица 25г – Штарк
или одговарајући

ком

2000

46.

Наполитанке 45гр, чоко-четири
или одговарајуће

ком

1.000

47.

Кекс петит бер или одговарајућиринфуз

кг

80

ком

700

Какао млечни десерт- фолија 50гр

48.

(шећер, биљно уље,
хидрогенизована биљна маст,
обрано млеко у праху (мин 8%
безмасне суве материје млека),
како прах (мин 2,5% немасних
какао делова), лешник (мин 3%),
сојино брашно, емулгатор, сојин
лецитин и ароме)

49.

Sweet дезерт лешник фил или
одговарајући 42гр

ком

1.000

50.

Kidy млечни дезерт или
одговарајући 30гр

ком

800

51.

Сируп лимун 1л

л

10

52.

Сируп наранџа 1л

л

10

53.

Сок тп (бресква, јагода) 200мл

ком

600

54.

Чај кутије 20/1 кесице (хибискус,
шипак, нана)

ком

200

55.

Суво грожђе 100гр

кг

3

56.

Ораси –ринфуз

кг

30

57.

Мак млевени 200г пакован

ком

20

58.

Мак – ринфуз – млевени 1кг

кг

15

59.

Пшеница белија 1кг

кг

30

60.

Кокос 100г

кг

5
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61.

Шлаг пена 1кг

кг

20

62.

Мусли класик 1/1

кг

3

63.

Сојине љуспице 200гр

кг

3

64.

Газирана вода 2л

л

100

65.

Смоки 50г, Штарк или
одговарајући

66.

Chipsy classik 40g marbo или
одговарајући

300

67.

69.

Вода негазирана 0.5л, роса или
одговарајућа

ком

150

ком
900

Сок газирани 1л – Coca Cola или
одговарајући

70.

Минерална газирана вода 1.5л,
Књаз или одговарајућа

71.

Сок 1/1 негазирани ( 100% воће поморанџа )

72.

Сок 1/1 негазирани ( 100% воће –
малина )

л

70

ком
50
ком
50

ком
30

Млевени кекс 0,300 гр
73.

73.

ком
300

Штапићи са кикирикијем 230г
пардон или одговарајући

68.

ком

Сок 1/1 негазирани ( 100% воће –
јабука )

ком

ком

3

30

Суви квасац 10г
ком

74.

20
Сусам 100гр

75.

кг
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Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика.
ПАРТИЈА БРОЈ 11
ЈАЈА
Ред.бр.
1
1.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА
2
Јаја свежа – А класа

Јед.
мере

Кол.

3
ком

4
10.000

Напомена: Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00
часова у Дом ученика.
Рок испоруке
12 месеци од дана закључења уговора.
Испорука добара је сукцесивна у току важења уговора.
Испорука за сваку партију, на основу појединачног захтева
Место испоруке:
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско насеље бр. 37, Падинска
скела, Београд.
Рок плаћања:
Плаћање ће се вршити по извршеној испоруци, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема исправног рачуна.
Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и
квалитет испоруке.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Квалитет
Понуђач се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију на српском језику, на
основу које преузима одговорност за квалититет испоручених добара као и потврду о
здраственој исправности добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра
одговарају прописима о квалитету и здраственој исправности дефинисаних Законом о
безбедности хране и другим прописима. Понуђач одговара наручиоцу за квалитет добара у
року означеном на декларацији.
Предметна добра која се испоручују, у тренутку испоруке, морају бити нова, из текуће
производње са роком трајања најмање 50% декларисаног рока трајања.
Добра морају бити I квалитетаи здравствено безбедна што је прописано нормама у:
 Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009),
 Закону о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005 и 30/2010),
 Правилнику о условима хигијене хране ("Сл. гласник РС“, бр. 73/10),
 Правилнику о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 4/85и 84/87 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др.
правилник),
 Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту
биља у храни и у храни за животиње за које се утврђује максимално дозвољене
количине остатака средстава за заштиту биља ("Сл. гласник РС", бр. 25/2010 и 28/2011),
 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 квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу
намирница ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/2005),
 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),
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Правилнику о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти, маргарин и
друге месне нарезе, мајонез и сродне производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 23/2006),
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за пекарски квасац ("Сл. лист СРЈ", бр.
9/2002 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник),
 Правилнику о квалитету шећера ("Сл. лист СФРЈ" бр. 7/92 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003
- др. правилник и 4/2004 - др. правилник),
 Правилнику о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата
("Сл. лист СФРЈ" бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 74/90 и 46/91 - др. правилник;
"Сл. лист СРЈ" бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 - др.
правилник и 4/2004 - др. правилник и 12/2005 - др. правилник),
 Правилнику о квалитету супа, сосова, додатака јелима и сродних производа ("Сл. лист
СРЈ" бр. 41/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003 др. правилник и 4/2004 - др. правилник),
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за какао производе, чоколадне производе,
производе сличне чоколадним и крем производе ("Сл. лист СЦГ" бр. 1/2005),
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за мед, друге пчелиње производе,
препарате на бази меда и других пчелињих производа ("Сл. лист СЦГ" бр. 45/2003),
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за јестиве печурке и производе од јестивих
печурака ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/2003, бр. 56/2003 др. правилник и 4/2004 - др.
правилник),
 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),
 Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),
 Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо
смрзнутих теста ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 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, 43/2013 – др. правилник и 34/2014),
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за чај и инстант чај ("Сл. лист СЦГ" бр.
51/2005),
 Правилнику о квалитету јаја и производа од јаја (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 55/89 и “Сл. лист
СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – др. правилник)
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве,
морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (“Сл. лист СРЈ”, бр.
6/2003 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник и 4/2004 – др. правилник),
 Правилнику о квалитету и другим захтевима за производе од меса ("Сл. лист СЦГ", бр.
33/2004 и 31/2012 - др. правилник),
 Правилнику о условима које морају да испуњавају објекти за клање животиња, обраду,
прераду и ускладиштење производа животињског порекла ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/89 и
"Сл. гласник РС", бр. 11/2008 -и 73/2010),
 Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објекта за производњу и промет
хране животињског порекла (Сл. гласник РС, 11/2008 и 73/2010),
 Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
(„Службени гласник РС“, бр. 94/2015),
 Правилнику о стандардима квалитета исхране ученика и студената ("Сл. гласник РС" ,
бр. 57/2011).
Сваки производ мора имати декларацију производа која мора садржати:
1. Назив производа;
2. Подаци о произвођачу (место и име произвођача);
3. Датум производње и рок трајања.
Понуђач је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост производа и то:
 прилаже отпремницу уз испоручену робу,
 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.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

Копија решења (или потврде) Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
(ранији назив: Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде) - Управа за
ветерину,
о
испуњавању
ветеринарскосанитарних услова објекта и упису објекта у
Регистар одобрених објеката при Управи за
ветерину, са податком о ветеринарском
контролном броју.
*** У случају да наведени доказ не гласи на име
понуђача, понуђач је у обавези да достави и:
1. доказ о правном основу коришћења објекта
уписаног у Регистар одобрених објеката при
Управи за ветерину (уговор о закупу или уговор о
пословно техничкој сарадњи или сл.), и
2. потврду о упису објекта понуђача у
Централни
регистар
Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
(ранији
назив:Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде), издату од стране
Министарства пољопривреде и заштите
животне средине (ранији назив: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде).
***** У случају да понуђач није привредни субјекат
који врши производњу или прераду понуђених
добара, потребно је поред наведеног, да у понуди
достави наведени доказ и за произвођача
понуђених добара, односно да достави наведени
доказ за увозника понуђених добара, уколико су
понуђена добра увозног порекла.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

1.1

2

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Копија сертификата
* Наведени доказ треба да гласи на име
понуђача.
** У случају да понуђач није произвођач
понуђеног добра, у обавези је да достави
наведени доказ и за произвођача понуђеног
добра, односно и за увозника понуђеног добра
(у случају да је понуђено добро увозног
порекла).
**** Наведени доказ потребно је доставити и за
подизвођача, уколико је под контролом
подизвођача делатност произодње, прераде и
промета хране (осим на нивоу примарне
производње), и то за делатност која је под
његовом контролом.
**** У случају подношења заједничке понуде,
обавеза је сваког члана групе понуђа да
поседује наведени доказ, уколико се под
контролом члана групе налази делатност
произодње, прераде и промета хране (осим на
нивоу примарне производње) и то за делатност
која је под његовом контролом.
Копија очитане важеће саобраћајна дозвола
и
одштампана
слика
регистрационе
налепнице из које се види регистрациони
број возила и датум истека важења
регистрације. Уколико понуђач није власник
возила, потребно је да поред важеће
саобраћајне дозволе, доставити доказ о
правном основу коришћења возила (уговор о
закупу, уговор о лизингу, уговор о пословнотехничкој садарњи...)
и
Копија фотографије возила или други
одговарајући доказ, из које се може утврдити
да
теретно
возило
има
уграђену
термоизолациону комору (у случају да
понуђач
наведени
услов
испуњава
достављањем фотографије, на истој се
такође мора видети и регистрациона ознака
возила).
**У случају подношења заједничке понуде услов
о техничком капацитету понуђача, чланови групе
испуњавају заједно.
Копија очитане важеће саобраћајна дозвола
и
одштампана
слика
регистрационе
налепнице из које се види регистрациони
број возила и датум истека важења
регистрације. Уколико понуђач није власник
возила, потребно је да поред важеће
саобраћајне дозволе, доставити доказ о
правном основу коришћења возила (уговор о
закупу, уговор о лизингу, уговор о пословнотехничкој садарњи...)

Да поседује важећи сертификат: НАССР или
SRPS EN ISO 22000:2007 или одговарајући

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да у моменту подношења понуде располаже
(у својини, по основу уговора о закупу,
лизингу, пословно - техничкој сарадњи и сл.)
са минимум 1 термо кинг возилом (возило са
хладњачом),
намењено
за
превоз
(дистрибуцију) намирница – за партије, бр.
2,3, 4, 5, 6, 9 и 11;

2.1

2.2

Да у моменту подношења понуде располаже
(у својини, по основу уговора о закупу,
лизингу, пословно - техничкој сарадњи и сл.)
са минимум 1 (једним) транспортним
возилом наменски предвиђено за превоз
пољопривредних и прехрамбених производа
– за партије 1, 7, 8 и 10.

и
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Копија фотографије возила или други
одговарајући доказ, из које се може утврдити
да
теретно
возило
има
уграђену
термоизолациону комору (у случају да
понуђач
наведени
услов
испуњава
достављањем фотографије, на истој се
такође мора видети и регистрациона ознака
возила).
**У случају подношења заједничке понуде услов
о техничком капацитету понуђача, чланови групе
испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведног у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 5 понуђач доказује
достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних
у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, понуђач доказује
достављем тражених докумената.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ о испуњености
обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст.1. тач.5)
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова,
понуђач доставља за подизвођача само уколико се подизвођач ангажује у предметној
јавној набаваци као субјект у пословању храном.
 Уколико понуду подноси група понуђача, услов наведен у табеларном приказу
обавезних услова под бројем 5, обавеза је сваког члана групе понуђа, уколико је члан
групе ангажован у заједничкој понуди као субјекат у пословању храном.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења оквирног споразума/уговора, односно током важења оквирног
спораума/уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац ће пре доношења одлуке о закључењу уговора да затражи од понуђача, чија
је понуда оцењене као најповољнија, да достави копије доле наведених доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који
не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда):
Р.бр.

1.

2.

3.

Назив документа
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ:
Правна лица:
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда.
Предузетници:
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра.
Услов: Да понуђач 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.
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на
чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица.
2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
месту пребивалишта закконског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из Казнене евиденције 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
(захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта
Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода

Услов наведен под тачком 4 у Табаларном приказу Обавезних услова: 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 која је
на снази у време подношења понуде, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 у
поглављу V ове Конкурсне документације) и Наручилац неће тражити достављање другог
доказа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а
и НБС.
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 (члан 79. став 7. ЗЈН).
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79.
став 8., 9. и 10. ЗЈН).
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или
Конкурсном документациојом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена, за сваку Партију.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
избор најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када постоје две или
више понуда истом понуђеном ценом за исту Партију.
Уколико две или више понуда, за исту Партију, имају исту најнижу понуђену цену
Наручилац ће одлуку о додели уговора доделити жребањем. О начину, времену и месту
одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и
о истом ће бити сачињен записник.
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V ОБРАЦИ
Конкурсном документацијом су предвиђени следећи обрасци:
1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).
6) Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6);
7) Образац Mеничног овлашћења/писма за добро извршења посла –уговор (Образац 7);
8) Образац изјаве о достављању доказа о здравственој исправности производа (Образац
8);
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Као понуђач _______________________________________________/назив понуђача или члана
групе понуђача/ у јавној набавци – Намирнице за припремање хране, бр. ЈН: 1.1.3/2020
изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Позива за подношење понуде,
конкурсне документације и модела уговора, објављених на Порталу јавних набавки, укључујући
и
све
евентуалне
измене
наведених
докумената
и
подносим
ову
понуду
бр.____________________ од ________________________ године /унети број и датум понуде/ у
складу са тим условима и захтевима:
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде,
уписати податке о понуђачу, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
5.1. Партија 1 ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
бр.
1
1.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА
2
Хлеб полубели 500
гр
Бурек – са сиром
250 гр

2.

Јед.
мере

Кол.

3
ком

4
13.000

кг

100

3.

Бурек - са месом 250
гр

кг

100

4.

Бурек - празан 250
гр

кг

60

5.

Паштета са сиром
100 гр

ком

1.000

6.

Кроасан сир и шунка
100 гр

ком

1500

7.

Кроасан са џемом
100 гр

ком

1.600

8.

Дан.рол.еуро крем
100 гр

ком

1.650

9.

Данска рол.вишња
100 гр

ком

1.650

10.

Коре за питу и
гибаницу 500 гр

кг

200

11.

Хлебне мрвице 200
гр

кг

100

12.

Бела лепиња 200 гр

ком

4.000

13.

Квасац-свеж 500 гр

кг

15

14.

Тесто блок смрзнуто
500 гр

кг

30

15.

Рол виршла 150 гр

ком

1100

16.

Пуж сир 100 гр

ком

1500

17.

Жужу
празан(ринфуз)

кг

Јед. цена без
ПДВ-а
(дин.)
5

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
(дин.)
(дин.)
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(дин.)
8

100
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 1:

Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
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ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1)
у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставку
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','' и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.2. Партија 2 MЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

1

2
Јогурт (ТП или ПЕТ)
3,2% m.m. 0,5 л

3

4

5

л

750

ком

8.500

1.

2.

Јогурт 3,2% m.m.
чаша – 0.180 л

3.

Млеко ТП 2,8% m.m.
1л

л

1.500

4.

Кисела павлака 20%
m.m чаша - 200 гр

л

180

5.

Сир криш. 45% м.м
4 кг/1 или 5кг/1

кг

40

6.

Сир фета 45% м.м
4 кг/1 или 5кг/1

кг

90

7.

Крем сир мин 30%
маx 45% m.m.
0,100 грама

кг

200

8.

Топљени сир за
мазањe мин 25%
m.m. у сувој материји
6x30 грама

кг

40

9.

Качкаваљ
45% м.м

кг

120

10.

Ситан сир од 0-2%
м.м.од обраног
млека 500 гр

кг

100

11.

Кисело млеко
3,2%м.м. чаша 0,180
л

кoм

3000

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7
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12.

Чоколадно млеко
1% м.м. 0,250 л

л
400

13.

Milkshake oд 0,200,250мл, ванила
јагода

ком

500

14.

Неутрална павлака
мин 20%м.м. 0,5л

л

50

15.

Павлака за кување
0.5л

л

2

16.

Воћни јогурт 2,2 %
м.м. 0,150 л

ком

800

Стерилисано млеко
ТП 2,8%мм 0,5л

л

16.

40
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 2:

Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: _______________
12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
Рок и начин испоруке
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
Место испоруке
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
Рок и начин плаћања
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
Рок важења понуде
отварања понуда)
Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
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****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1)
у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.3 Партија 3 МЕСО – ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО

Ред.
бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

1

2
Јунећи бут без
костију фино
обрађен прва
категорија (шницле
120 гр, a у комаду по
договору)

3

4

5

кг

1.000

кг

950

кг

200

Мешано млевено
месо 1кг

кг

70

Свињска крменадла
(150 гр)

кг

200

1.

2.

Свињски бут без
костију фино
обрађен, I категорија
(шницле 120 гр, а у
комаду по договору)
Роштиљ месо 1кг

3.

4.

5.

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 3:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: _______________
12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
Рок и начин испоруке
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
Место испоруке
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
Рок и начин плаћања
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
Рок важења понуде
отварања понуда)
Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
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****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.4 Партија 4 МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Ред.
бр.
1

1.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА
2
Роштиљ кобасицаринф.
(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015,104 /2015 50/2019 др Правилник. ),

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

3

4

5

кг

100

кг

90

кг

270

кг

70

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

Српска кобасицаринфуз

2.

(Да је израђена у складу
са чланом
95.Правилника о
квалитету уситњеног
меса,полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/
2015,104/2015,50/2019 др. павилник)

Сланина –хамбуршка

3.

(Да је израђена у складу
са чланом 152, 153, и
157. Правилника о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса(“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104 /2015,
50/2019 - др павилник)

Виршле пилећe –
ринфуз

4.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104 /2015,
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50/2019 - др. павилник)

Виршле – ринфуз

5.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104/2015,
50/2019 - др. правилник)

кг

70

кг

130

ком

100

ком

200

ком

1500

Димљена свињска
шпиц ребра

6.

(Да су израђена у складу
са чланом 72, 73. и 80.
Правилника о квалитету
уситњеног меса,
полупроизвода од меса
и производа од меса
(“Сл. гласник РС", бр. 94/
2015, 104/2015, 50/2019 др павилник)

Месни нарезак
говеђи100гр изиопен

7.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015,104/2015,
50/2019 –др.Правилник. )

Месни нарезак
свињски 100 гр
изиопен
8.

9.

(нарезак мора да
одговара Правилнику о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса ( Сл.гласник РС,
бр. 94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

Паштета јетрена 50
гр изиопeн
(Да је израђена у складу
са Правилником о
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квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

Паштета чајна 50 гр
изиопен

10.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

ком

1400

кг

70

кг

120

Пилећи паризер

11.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

Пилећа прса у омоту

12.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015,
104/2015,50/2019, –
др.Правилник. )

Стишњена шунка

13.

(Да је израђена у складу
Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса, (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104 /2015,
50/2019 - др. Павилник. )

кг

120
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Сафалада

14.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

кг

80

кг

110

кг

100

кг

110

Чајна кобасица

15.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

Суви врат (свињски)
БК

16.

(Да је израђен у складу
са правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса (“Сл. гласник РС",
бр. 94/ 2015, 104
/2015,50/2019дрпавилник)

Будимска кобасица

17.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 – др.Правилник. )
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Свињска димњена
печеница

18.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015, 104/2015,
50/2019 др.Правилник. )

кг

180

кг

50

Свињска маст 1/1

19.

(Да је израђена у складу
са Правилником о
квалитету уситњеног
меса, полупроизвода од
меса и производа од
меса( Сл.гласник РС, бр.
94/2015,
104/2015,50/2019, –
др.Правилник. )

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 4:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
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Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.5 Партија 5 СВЕЖЕ МЕСО – ПИЛЕЋЕ И ЋУРЕЋЕ

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

3

4

5

кг

350

2.

2
Пилећи батак и
карабатак – свеж
(150 – 200 гр)
Пилеће бело месо –
свеже (груди)

кг

400

3.

Пилећа јетра - свежа

кг

100

4.

Ћуреће бело месо –
свеже (груди)

кг

80

Ред.бр.
1
1.

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 5:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
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Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.6 Партија 6 РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

3

4

5

кг

90

2.

Риба скушасмрзнута са 10%
леда

кг

90

3.

Панирана рибља
пљескавица

кг

60

ком

200

ком

300

ком

150

ком

100

Ред.бр.
1
1.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА
2
Риба ослићсмрзнутa са 10%
леда

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

Риба у конзерви са
пoтезачем 125 гр
4.

5.

6.

(садржај конзерве мора
бити: 70-80% сардине,
15-30% биљно уље, со)

Туњевина у
конзерви комадићи
са потезачем 185 гр
(садржај конзерве мора
бити: мин.70% туна, до
30% биљно уље, со)

Риба у конзерви са
потезачем скуша 125
гр (скуша 70%, биљно
уље 30%, со)

Рибља паштета 50
гр(Садржај конзерве мора бити:

7.

Морска риба минимум 30%, као
и да у потпуности одговара члану
93. Правилника о квалитету и
другим захтевима за рибе,
ракове, шкољкаше, морске
јежеве, морске краставце, жабе,
корњаче, пужеве и њихове
производе.)

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 6:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________
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Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку број – 1.1.3/2020

45/ 81

5.7 Партија 7 СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

кг

500

Јед.
цена са
ПДВ-ом
6

Укупна
цена без
ПДВ-а
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

СВЕЖЕ ВОЋЕ
1.

Јабуке, I класа

2.

Мандарине, I класа

кг

550

3.

Брескве, I класа

кг

150

4.

Поморанџе, I класа

кг

500

5.

Грожђе, I класа

кг

200

6.

Лимун, I класа

кг

55

7.

Банане, I класа

кг

1000

8.

Крушке, I класа

кг

400

кг

3.600

СВЕЖЕ ПОВРЋЕ
9.

Кромпир, I класа

10.

Црни лук, I класа

кг

400

11.

Бели лук, I класа

кг

10

12.

Купус, I класа

кг

1.400

13.

Паприка бабура, I
класа

кг

200

14.

Шаргарепа, I класа

кг

250

15.

Парадајз, I класа

кг

500

16.

Краставац, I класа

кг

700

17.

Пасуљ
(градиштанац),
I класа

кг

150

18.

Пасуљ (тетовац),
I класа

кг

125

19.

Целер , I класа

кг

20
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20.

Карфиол, I класа

кг

400

21.

Тиквице, I класа

кг

120

22.

Шампињони свежи
–ринфуз, I класа

кг

100

23.

Броколи, I класа

кг

100

24.

Блитва, I класа

кг

150

Спанаћ, I класа

кг

150

25.

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 7:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
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2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде

5.8 Партија 8 КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед.
цена са
ПДВ-ом

3

4

5

6

Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

1

2

Укупна
цена
без
ПДВ-а
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ
1.

Компот бресква –
лименка 4250мл

ком

10

2.

Компот шљива –
лименка 4250мл

ком

15

КОНЗЕРВИРАНО ПОВРЋЕ
3.

Краставац - лименка
4250мл

ком

30

4.

Паприка филети –
лименка 4250мл

ком

30

Цвекла - лименка
4250мл

ком

20

5.

6.

Кисели краставци
720г

ком

2

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 8:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
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Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.9 Партија 9 СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

СМРЗНУТО ПОВРЋЕ
1.

Боранија

R- 1/10

кг

400

2.

Грашак
1/10
Спанаћ

R-

кг

500

R- 1/5

кг

30

Мешано поврће за
супу R- 1/10
Мешано поврће за
ђувеч R –1/10
Кукуруз шећерац R1/10

кг

10

кг

180

кг

180

кг

200

Вишње R-1/10

кг

35

Јагоде R-1/10

кг

30

3.
4.
5.

6.

7.

Помфрит
бланширан у уљу, I
класа

СМРЗНУТО ВОЋЕ
1.
2.

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 9:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
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Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.10. Партија 10 БРАШНО И СВЕ ВРСТЕ ПРЕРАЂЕВИНА ОД ЖИТАРИЦА, ТЕСТЕНИНЕ И
КОЛОНИЈАЛНА РОБА

Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

1
1.

2
Брашно пшенично Т – 400 1кг

3
кг

4
600

2.

Брашно пшенично Т - 500 1кг

кг

250

3.

Ражано брашно 1кг

кг

5

4.

Брашно кукурузно 1кг

кг

70

5.

Палента 1кг

кг

80

6.

Гриз пшенични Т- 400 1кг

кг

30

7.

Пиринач I класа 1кг

кг

300

8.

Маргарин 500гр. за мазање

кг

150

9.

Маргарин за лиснато тесто –
блок, 2кг

кг

10

10.

Маргарин 250гр. за колаче

кг

50

11.

Уље сунцокретово 1/1

л

800

12.

Шећер кристал 1кг

кг

350

13.

Шећер у праху 500гр

кг

10

14.

Мед 25гр

ком

3.000

15.

Џем (мешана мармелада,
кајсија и бресква) 1/1 кг

кг

120

16.

Бибер млевени црни, кесице
10гр

ком

200

17.

Паприка слатка зачинска
100гр

кг

10

18.

Со 1кг

кг

150

19.

Сирће алкохолно 1л

л

80

20.

Зачин - додатак јелима
(најмање 15% сушеног поврћа,
мах 60% кух. соли) 1/1 кг

кг

80

Јед. Укупна
цена цена
Јед. цена без
са
без
ПДВ-а
ПДВ- ПДВ-а
ом
6
7
5
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8

21.

Прашак за пециво кесице 10г

ком

700

22.

Ванил шећер 10гр

ком

250

23.

Цимет 10гр

ком

70

24.

Оригано 3гр

ком

80

25.

Бибер у зрну, кесице 10г

ком

10

26.

Ловор 10 гр

ком

40

27.

Сенф 1кг

кг

40

28.

Кечап благи од парадајза 1л

л

80

29.

Кечап љути од парадајза 1л

л

45

30.

Концентрат за супу пилећи
1кг

кг

40

31.

Концентрат за супу говеђи
1кг

кг

40

32.

Парадајз сок 1л

л

120

33.

Мирођија 7гр

ком

15

34.

Сода бикарбона 10гр

ком

70

35.

Фида са јајима, мин 11%
протеина 500гр

кг

70

36.

Шпагете, мин 11% протеина
500гр

кг

80

37.

Обланде 200 гр

ком

40

38.

Тестенине за чорбу
(звездице, слова, тарана),
мин 11% протеина

кг

15

39.

Сечена макарона, мин 11%
протеина 500гр

кг

200

кг

130

Мешавина млечног и какао
крем производа
40.

(шећер, биљно уље,
хидрогенизована биљна
маст, обрано млеко у праху
(мин 8% безмасне суве
материје млека), како прах
(мин 2,5% немасних какао
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делова), лешник (мин 3%),
сојино брашно, емулгатор
сојин лецитин и ароме) 1/1кг
41.

Пудинг кесица (ванила,
чоколада, јагода) 40гр

42.

Какао кесице 100гр

ком

450

кг

5

ком

1.300

Какао млечни десерт-табла
50гр

43.

(шећер, биљно уље,
хидрогенизована биљна
маст, обрано млеко у праху
(мин 8% безмасне суве
материје млека), како прах
(мин 2,5% немасних какао
делова), лешник (мин 3%),
сојино брашно, емулгатор,
сојин лецитин и ароме)

44.

Чоколада за јело и кување
мин 44% какао масе, 250гр

кг

30

45.

Чоколадна бананица 25г –
Штарк или одговарајући

ком

2000

46.

Наполитанке 45гр, чокочетири или одговарајуће

ком

1.000

47.

Кекс петит бер или
одговарајући-ринфуз

кг

80

ком

700

Какао млечни десерт- фолија
50гр

48.

(шећер, биљно уље,
хидрогенизована биљна
маст, обрано млеко у праху
(мин 8% безмасне суве
материје млека), како прах
(мин 2,5% немасних какао
делова), лешник (мин 3%),
сојино брашно, емулгатор,
сојин лецитин и ароме)

49.

Sweet дезерт лешник фил
или одговарајући 42гр

ком

1.000

50.

Kidy млечни дезерт или

ком

800
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одговарајући 30гр
51.

Сируп лимун 1л

л

10

52.

Сируп наранџа 1л

л

10

53.

Сок тп (бресква, јагода)
200мл

ком

600

54.

Чај кутије 20/1 кесице
(хибискус, шипак, нана)

ком

200

55.

Суво грожђе 100гр

кг

3

56.

Ораси –ринфуз

кг

30

57.

Мак млевени 200г пакован

ком

20

58.

Мак – ринфуз – млевени 1кг

кг

15

59.

Пшеница белија 1кг

кг

30

60.

Кокос 100г

кг

5

61.

Шлаг пена 1кг

кг

20

62.

Мусли класик 1/1

кг

3

63.

Сојине љуспице 200гр

кг

3

64.

Газирана вода 2л

л

100

65.

Смоки 50г, Штарк или
одговарајући
Chipsy classik 40г marbo или
одговарајући

66.

Штапићи са кикирикијем 230г
пардон или одговарајући
67.

68.

Вода негазирана 0.5л, роса
или одговарајућа

ком
300

ком

300

ком

150

ком

900
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69.

Сок газирани 1л – Coca Cola
или одговарајући

Минерална газирана вода
1.5л, Књаз или одговарајућа
70.

Сок 1/1 негазирани ( 100%
воће - поморанџа )
71.

л

70

ком

50

ком

50

ком

30

Сок 1/1 негазирани ( 100%
воће – малина )
72.

Млевени кекс 0,300 гр
73.

ком
3

Сок 1/1 негазирани ( 100%
воће – јабука )
73.

Суви квасац 10г
74.

ком

30

ком
20

Сусам 100гр
кг

75.

7

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 10:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
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Рок важења понуде

наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
1) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
2)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
3)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
4)
у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
5)
у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
6)
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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5.11 Партија 11 ЈАЈА
Ред.бр.

НАЗИВ ДОБАРА НАМИРНИЦА

Јед.
мере

Кол.

1
1.

2
Јаја свежа – А класа

3
ком

4
10.000

Јед. цена без
ПДВ-а
5

Јед. цена Укупна
са ПДВ- цена без
ом
ПДВ-а
6
7

Укупна
цена са
ПДВ-ом
8

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 11:
Укупно понуђена цена без ПДВ: _________________
ПДВ: ___________________
Укупно понуђена цена са ПДВ: ________________

Рок и начин испоруке
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

12 месеци од дана закључења уговора. Испорука добара је сукцесивна у
току важења уговора. Испорука се врши у складу са подацима за сваку
партију из поглавља II Конкурсне документације, на основу писане
наруџбенице (факсом)
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Уплатом на рачун, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна,
а на основу достављене отпремнице потписане и оверене од стране
наручиоца
_________ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана до дана
отварања понуда)

Јединичне цене су фиксне за
Фиксне за сво време трајања уговора.
сво време трајања уговора.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити краћи од две
трећине (2/3) укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу на датум паковања
производа.
Цена је дата на паритету FCO магацин Наручиоца, укључујући и царине и све друге пратеће и зависне
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку), на срспком језику, са
подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
("Сл.гласник РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
****** Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену:
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део оквирног споразума.
Овлашћено лице понуђача
м.п.
Упутство за попуњавање:
7) у колону 5. уписати јед.цену по јединици мере без ПДВ-а за сваку ставки
8)
у колону 6. уписати јед.цену по јединици мере са ПДВ за сваку ставку
9)
у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина
по јединици мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере без ПДВ (наведена у колони 5)
10) у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ за сваку ставку, тако што се помножи оквирна количина по
једнинице мере (наведена у колони 4) са јед. ценом по јединици мере са ПДВ (наведена у колони 6)
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11)
12)

у осенчена поља унети ''Укупна цена без ПДВ'','и ''Укупна цена са ПДВ''
у посебну табелу унети рок важења понуде, као и друге дажбине уколико их понуђач има..

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 образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС 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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Потпис понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку број – 1.1.3/2020

60/ 81

(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке: Намирнице за припремање хране број ЈН: 1.1.3/2020, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Потпис понуђача

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

Образац копирати у потребно броју примерака.

Конкурсна документација за јавну набавку број – 1.1.3/2020

61/ 81

(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке – Намирнице за припремање хране ЈН: 1.1.3/2020, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место и датум:

Потпис понуђача

НАПОМЕНА:
Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да
испуњава све услове из тачке 1. до 4.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан
групе испуњава услове из тачке 1. до 4.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке - Намирнице за припремање хране ЈН: 1.1.3/2020, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум:

Потпис подизвођача

НАПОМЕНА:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да
подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4.,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 6)
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89,
„Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун:

Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“
Београд, Панчевачки пут 39
07043309
100254975
840-1857660-89 код Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског
броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде
број __________, од ___________, који је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у
поступку јавне набавке, ЈН: 1.1.3/2020 за Партију _______.
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана
истека рока важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично
овлашћење
на
износ
до
__________________(__________________________________________)
динара,
што
представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а уколико:
- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у
обрасцу понуде;
- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у
току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна.
Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо
продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је
продужен рок важења понуде.
Датум издавања овлашћења
__________________________

Издавалац менице-дужник
М.П.

_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава
печатом и потписује ускладу са Споразумом који је саставни део понуде.

Образац се доставља уз понуду, за сваку партију.
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(ОБРАЗАЦ 7)
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70,
57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун:

Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“
Београд, Панчевачки пут 39
07043309
100254975
840-1857660-89 код Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског
броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење
посла у складу са Уговором бр.__________, од ___________, који је Менични дужник закључио
са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН: 1.1.3/2020 за Партију ____.
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана
истека рока за реализацију уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
до
_________________________
(________________________________________) динара, што представља 10% од уговорене
вредности без ПДВ-а
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
изабрани понуђач не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року
и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна.
Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо
продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је
продужен рок за реализациију уговора.
Датум издавања овлашћења
__________________________

Издавалац менице-дужник
М.П.

_______________________

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно
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(ОБРАЗАЦ 8)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ
ПРОИЗВОДА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, уколико у отвореном
поступку јавне набавке број ЈН 11.1.3/2020, моја понуда буде изабрана као најповољнија за
Партију _____, за сва добра која чине предмет набавке, приликом прве испоруке добара,
доставити оригинал или оверене копије Извештаја о лабораторијској анализи, којима се
доказује да су испоручени производи здравствено исправни и безбедни за људску употребу,
издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у области
безбедности хране.
У случају да су добра која чине предмет набавке увозног порекла, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом прве испоруке добара, доставити
оригинал или оверена Уверења о извршеној контроли здравствене исправности код увоза издата од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Такође, приликом сваке испоруке добара достављаћу Потврду (атест) издату од стране
произвођача добра, којим произвођач гарантује да испоручени производи на основу урађених
анализа испуњавају све услове безбедности хране, у складу са прописима о безбедности
хране и важећим правилницима о производу који је предмет испоруке.
Такође, упознат сам са евентуалном обавезом да једном у периоду од два месеца достављања
Извештаја о лабораторијској анализи, којим се доказује да су производи здравствено исправни
и безбедни за људску употребу, издатих од стране акредитованих* лабораторија које обављају
испитивања у области безбедности хране.
У случају да не поступим на наведени начин, односно не испуним наведене обавезе, упознат
сам са чињеницом да је наручилац овлашћен да активира средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла, као и са одредбама Закона о јавним набавкама којим се регулише
институт негативне референце.
Место и датум:

Потпис понуђача

Напомена:
*Под акредитованом лабораторијом се подразумева лабораторија акредитована од
стране Акредитационог тела Србије за издавање лабораторијских извештаја у области
безбедности
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујуи оверавају сви

чланови групе понуђача
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ
УЧЕНИКА
Закључен између:
1. Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Панчевачки пут 39,
Београд, матични број: 07043309, ПИБ: 100254975, рачун број: 840-1857660-89 код
Управе за трезор, коју заступа директор ____________, у даљем тексту Наручилац.
2. Пун назив испоручиоца ____________________________, из ____________________,
ул. _______________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________,
рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________,
кога заступа
_____________________________________, у даљем тексту Испоручилац.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број _______ од
_____. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку добара
Пољопривредној школи са домом ученика ПК „Београд“ из Београда, за Партију ____, по
спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 1.1.3/2020.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добара – намирница за исхрану ученика у дому
ученика и то _______ Партија_______, у свему према Понуди Испоручиоца број _________ од
___________ године и Спецификацији, које чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Партија бр. 1
Укупна уговорена цена добара - Хлеб, пециво и остали пекарски производи, износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 2
Укупна уговорена цена добара - Mлеко и млечни производи, износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 3
Укупна уговорена цена добара - Месо – јунеће и свињско, износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 4
Укупна
уговорена
цена
добара
Месне
прерађевине,
износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 5
Укупна
уговорена
цена
добара
Месо
–
пилеће,
износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
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Партија бр. 6
Укупна уговорена цена добара - Риба смрзнута и производи од рибе, износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 7
Укупна уговорена цена добара - Свеже воће
и поврће, износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 8
Укупна уговорена цена добара - Конзервирано воће и поврће, износи
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 9
Уговорне стране утврђују да цена добара - Смрзнуто поврће, износи укупно
__________________________________ динара без ПДВ-а, односно _________________динара
са ПДВ-ом.
Партија бр. 10
Укупна уговорена цена добара - Брашно и све врсте прерађевина од житарица,
тестенине
и колонијална роба, износи _______________динара без ПДВ-а, односно
_________________динара са ПДВ-ом.
Партија бр. 11
Укупна уговорена цена добара – Јаја, износи __________________________________
динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара ______која су предмет овог уговора врши
по једничним ценама из понуде.
Јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора.
Наручилац може дозволити промену јединичних цена услед раста цена производа на
тржишту у складу са званичним показатељима раста цена према Републичком заводу за
статистику.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши по извршеној
испоруци, односно у року од од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.
Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет
и квалитет испоруке.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 5.
Испоручилац је дужан да добра испоручује Наручиоцу сукцесивно у току важења
уговора. Испорука се врши, на основу писане наруџбенице (факсом).
Партија бр. 1:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког дана до 05:00 часова у Дом ученика.
Партија бр. 2:
Добављач је у обавези да добра испоручује понедељком, средом и петком од 06:00 до
13:00 часова у Дом ученика.
Партија бр. 3:
Добављач је у обавези да добра испоручи свако гпонедељка од 08:00 до 13:00 часова у Дому
ченика.
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Партија бр. 4:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у
Дом ученика.
Партија бр. 5:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка 08:00 до 13:00 часова у
Дом ученика
Партија бр. 6:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у Дому
ченика.
Партија бр. 7:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког уторка и петка од 08:00 до 13:00 часова у Дом
ученика.
Партија бр. 8:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у Дому
ченика
Партија бр. 9:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у Дому
ченика.
Партија бр. 10:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у Дому
ченика.
Партија бр. 11:
Добављач је у обавези да добра испоручи сваког понедељка од 08:00 до 13:00 часова у
Дом ученика
Место испоруке је на адреси Наручиоца: Пољопривредна школа са домом ученика
ПК „Београд“, Индустријско насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења код
Наручиоца, падају на терет Испоручиоца.
Уколико испоручилац не испоручи добра према захтеваној сатници обавезан је да за
сваки пун сат закашњења плати Наручиоцу износ од по 10.000,00 динара.
Укупан износ уговорене казне не може прећи 10% укупне вредности Уговора без ПДВ.
Члан 6.
Квалитет добара мора бити у складу са законском регулативом датом у поглављу II
Конкурсне документације.
Испоручилац се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију на
српском језику, на основу које преузима одговорност за квалититет испоручених добара као и
потврду о здраственој исправности добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена
добра одговарају прописима о квалитету и здраственој исправности дефинисаних Законом о
безбедности хране и другим прописима. Испоручилац одговара наручиоцу за квалитет добара у
року означеном на декларацији.
Предметна добра која се испоручују, у тренутку испоруке, морају бити из текуће
производње са роком трајања најмање 50% декларисаног рока трајања.
Сваки производ мора имати декларацију производа која мора садржати:
 Назив производа;
 Подаци о произвођачу (место и име произвођача);
 Датум производње и рок трајања.
Испоручилац је дужан да задовољи критеријум за прихватљивост добра и то:
 прилаже отпремницу уз испоручену робу,
 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.
Добра морају бити упакована од стране Испоручиоца у амбалажи и на начин који је
прописан за ову врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног оштећења
при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Члан 7.
Конкурсна документација за јавну набавку број – 1.1.3/2020

69/ 81

Цена из члана 3. овог уговора обухвата сва паковања и помоћна и заштитна средства
потребна да се спрече оштећења или губитак робе.
Квалитативни и квантитативни пријем робе врши овлашћено лице наручиоца, при чему
потписује и оверава отпремницу, коју испорућилац доставља наручиоцу уз испоручена добра.
Потписаном и овереном отпремницом, наручилац потврђује пријем одређене количине
добара, као и да испоручена добра у свему одговарају уговореним.
У случају видљивих недостатака (квалитативних и квантитативних) овлашћено лице
наручиоца неће примити добра и испоручилац је дужан да добра у захтеваној количини и
квалитету испоручи у року од 5 сати од момента пријема рекламационог записника (мејл,
факс), односно најкасније до краја радног времена наручиоца.
Испоручилац се обавезује да, робу испоручену у количини мањој од уговорене, у
захтеваној преосталој количини испоручи у року од 5 сати од момента пријема рекламационог
записника (мејл, факс) односно најкасније до краја радног времена наручиоца.
Члан 8.
Наручилац има право да одбије пријем робе која не одговара утврђеним нормама
квалитета означеним на декларацији производа, којој је истекао рок употребе или је оштећена у
транспорту (оштећена амбалажа, вакуум паковање).
Недостаци из претходног става овог члана се констатују записником који потписују
представници обе уговорне стране, с тим што се достављени рачун умањује за вредност
оштећене робе или се врши накнадна замена оштећене робе у року од 24 часа.
Испоручилац је обавезан да испоруку добара врши адекватним транспортним средством
за испоруку наручених предметних добара.
За пошиљке производа животињског порекла, Испоручилац је дужан да достави
„сертификат анализе“ или потврду о здравственој исправности добара као доказ о
микробиолошкој и здравственој исправности испоручених добара.
Наручилац задржава право да у току реализације уговора захтева од Испоручиоца да
једном у периоду од два месеца достави извештаје о лабораторијској анализи којим се
одказује да су производи здравствено исправни и безбедни за људску употребу, издате од
стране акредитованих лабораторија.
Наручилац има право да испоручена добра достави специјализованој институцији ради
анализе.
У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета
робе, трошкови анализе и рекламације падају на терет Испоручиоца.
Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности намирница и
прехрамбених производа у овлашћеној институцији.
У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може бити један од разлога за
раскид уговора од стране наручиоца.
Члан 9.
Након закључења Уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог
произвођача од произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико
Испоручилац из објективних разлога (престанак привредног субјекта –произвођача понуђеног
добра (стечај, ликвидација или статусне промене које доводе до престанка привредног
субјекта), престанак производње понуђеног добра од стране произвођача и сл.) и у случају
наступања више силе, није у могућности да испоручи уговорена добра, а који су наступили
после подношења понуде и које Испоручилац није могао да предвиди до подношења понуде.
Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца понуде са структуром цена и да је
истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика понуђеног,
уговореног добра, за шта је Испоручилац у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра, као и Извештај о лабораторијској анализи, односно уверење о извршеној
контроли здравствене исправности код увоза, којима се доказује да је производ здравствено
исправан и безбедан за људску употребу. Испоручилац је, такође, у обавези и да достави
одговарајући доказ о објективним разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и
када су ти разлози наступили.
Члан 10.
Конкурсна документација за јавну набавку број – 1.1.3/2020

70/ 81

Испоручилац се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу
бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са
роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора
бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају
извршење уговорних обавеза, важење менице мора се продужити.
Члан 11.
Наручилац задржава право да ако Испоручилац не испуни обавезе преузете овим
уговором наплати меницу за добро извршење посла.
Испоручилац не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице.
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне измене или допуне за којима се
укаже потреба током реализације овог уговора бити дефинисане у писаној форми, као Анекс
овом уговору.
Члан 13.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, права и обавезе
уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране
погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти и слично.
Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
У случају да догађаји више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе
, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора.
Члан 14.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну
страну.
Члан 15.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора
решаваће Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на
период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико
се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.
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Члан 18.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветних примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:
_________________________

ИСПОРУЧИЛАЦ:
_______________________

Напомена: Модел уговора понуђач потписује чиме потврђује да је сагласан са садржином
уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у
складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.
.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Копију сертификата НАССР или SRPS EN ISO 22000:2007 или одговарајући понуђач може
доставити на енглеском језику (чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН).
Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави превод
на српски језик у примереном року, а исти је дужан да изврши превод тог дела понуде (чл. 18 ст.
3 ЗЈН).
У случају спора релевантна је верзија на српском језику ( чл. 18. ст. 4 ЗЈН).
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести своје пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу
и одговорно лице.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Панчевачки пут 39, 11210 Београд, са назнаком: ,,ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, ПАРТИЈА _____, ЈН 1.1.3/2020 НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
31.07.2020. до 09:30 часова, без обзира на начин на који је послата.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Обавезна садржина понуде:
 Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже
трошкове припремања понуде
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
 Декларација понуђених производа, у складу са наводима датим у Техничкој
спецификацији
 Докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, из члана 76.
ЗЈН, наведене и описане у Поглављу III/Табела - ДОДАТНИ УСЛОВИ;
 Образац изјаве о достављању доказа о здравственој исправности производа
(Образац 8)
 Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6) и средство
обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са наводима датим у тачки 13 овог
Упутства
 Модел уговора
 Споразум, у случају подношења заједничке понуде
 Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН
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3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.
Конкурсну документацију потписује одговорно/овлашћено лице понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – конкурсну документацију потписују у складу са
заједничким споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди
(Образац 3), Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4) и Обрасца изјаве о достављању доказа о здравственој
исправности производа (Образац 8) који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача.
4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана _________. године са почетком у
________ часова.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
5. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 11 партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну партију.
Понуђач је дужан да понуди све ставке наведене у Партији за коју подноси понуду.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Панчевачки пут 39, Београд ,
са назнаком:
„„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку– Намирнице за припремање хране,
Партија ____, ЈН бр 11.1.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуда мора да обухвати најмање једну Партију.
Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку или поједине Партије.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може, у истој Партији, истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда, за исту Партију.
У Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси
понуду: самостално, као заједничку понуду, или са подизвођачем, као и Партију за коју подноси
понуду.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром
цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Конкурсна документација за јавну набавку број – 1.1.3/2020

74/ 81

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром
цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. ЗЈН и то:
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
 Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне
документације,
 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство
финансијског обезбеђења,
 Податке о рачуну на који бити вршено плаћање.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III ове Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок и начин плаћања:
Плаћање ће се вршити по извршеној испоруци, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема исправног рачуна.
Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице којом се верификује квантитет и
квалитет испоруке.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Тражење аванса није дозвољено.
11.2. Захтев у погледу рока и начина испоруке:
Испорука добара је сукцесивна у току важења уговора.
Испорука за сваку партију, на основу појединачног захтева.
11.3. Захтев у погледу места испоруке:
FCO магацин Наручиоца, Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“, Индустријско
насеље бр. 37, Падинска скела, Београд.
11.4. Захтев у погледу фиксности цене.
Јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора.
Наручилац може дозволити промену јединичних цена услед раста цена производа на тржишту
у складу са званичним показатељима раста цена према Републичком заводу за статистику.
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11.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим транспортом, испоруком и
свим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, за сваку Партију.
Наручилац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из Понуде добављача.
Јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН, за сваку Партију.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Финансијска гаранција за озбиљност понуде
1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде
Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод
из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30
дана дуже од дана истека рока важења понуде (Образац 6) и копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу.
Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је
да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за
који број дана је продужен рок важења понуде.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2%
од вредности понуде (без ПДВ-а)у случају:
- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од
стране понуђача у обрасцу понуде);
- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца,
у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након
потписивања уговора и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на
писмени захтев.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов
писмени захтев, након закључења уговора за партију за коју су поднели понуде.
2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла
Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је
понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз меницу
доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банкеили извод из
регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).
Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30
дана дуже од дана истека рока важења уговора (Образац 7) и копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу.
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Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а).
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је
да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за
који број дана је продужен рок важења уговора.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу
од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а)у случају:
- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у
уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред
писменог упозорања наручиоца.
Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је
закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.
14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде (Образац 2), за сваку Партију за коју подноси понуду.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без
обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Пољпривредна школа са
домом ученика „Београд“, Панчевачки пут 39, Београд или путем електронске поште на e-mail –
nabavkepkb@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Партија ____, ЈН бр
1.1.3/2020
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и
то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, 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 да то
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан
74. став 2. ЗЈН).
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe који има
интерес за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца,
осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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 понуде, без обзира на
начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан
149. став 3. ЗЈН).
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2
(два) дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца,
поштом препоручено са повратницом или mailom: – nabavkepkb@gmail.com
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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 из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са чланом 150. ЗЈН.
Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у
висини од 120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: 84030678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке (ЈН
бр. 1.1.3/2019), сврха уплате: Републичка административна такса за ЈН бр. 1.1.3/2020–
Намирнице за припремање хране, прималац: Буџет Републике Србије.
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Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се:
1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке,
1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога,
1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
1.4 број рачуна: 840-30678845-06,
1.5 шифру плаћања: 153 или 253,
1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права,
1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права,
1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата,
1.9 корисник: буџет РС,
1.10
потпис овлашћеног лица банке.
2.
Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3.
Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор,
потписана и оверене печатом, која садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун
који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава).
4.
Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1., за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен
рачун код НБС у склад уса законом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148. - 166. ЗЈН.
21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења.
22. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под
условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН.
23. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да:
1) измени или допуни Конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за
достављање понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или
допуне конкурсне документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници (члан 63. ЗЈН).
2) обустави поступак предметне јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени
понуда, под условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН.
24. УГОВОРНА КАЗНА
Регулисано уговором.
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25. ВИША СИЛА
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу
до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Регулисано оквирним споразумом.
26. ИЗМЕНА УГОВОРА
Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају
наступања околности више силе.
Регулисано уговором.
Наручилац може дозволити промену јединичних цена услед раста цена производа на тржишту
у складу са званичним показатељима раста цена према Републичком заводу за статистику.
27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Уговор закључује се на период од 12 месеци од дана закључења.
Регулисано уговором.
28. ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА УГОВОРЕНОГ ДОБАРА ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ И ДОКАЗИВИХ
РАЗЛОГА
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди.
Регулисано уговором.
29. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квалитативни и квантитативни пријем врши овлашћено лице наручиоца, при чему потписује и
оверава отпремницу, коју Добављач доставља наручиоцу уз испоручена добра. Потписаном и
овереном отпремницом, наручилац потврђује пријем одређене количине добара, као и да
испоручена добра у свему одговарају уговореним.
У случају видљивих недостатака (квалитативних и квантитативних) овлашћено лице наручиоца
неће примити добра и Добављач је дужан да добра у захтеваној количини и квалитету
испоручи у року од 5 сати од момента пријема рекламационог записника (мејл, факс), односно
најкасније до краја радног времена наручиоца (у случају видљивих недостатака наручилац
сачињава рекламациони записник).
У случају да је Добављач приликом испоруке добара одступио само у погледу уговорених
количина (квантитативно одступање), наручилац у том случају задржава право да изврши
пријем добара, уз констатовање квантитативног одступања на рекламационом записнику.
Добављач је дужан да добра у захтеваној преосталој количини испоручи у року од 5 сати од
момента пријема рекламационог записника (мејл, факс), односно најкасније до краја радног
времена наручиоца.
Добра која су предмет испоруке 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.
Обавезна је декларација на српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању,
означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 101/2013).
Приликом прве испоруке Добављач се обавезује да за уговорена добра достави извештаје о
лабораториjској анализи, издате од стране акредитоване лабораторије која обавља
испитивања у области безбедности хране, односно уверења о извршеној контроли здравствене
исправности код увоза, којима се доказују да су уговорена добра здравствено исправна и
безбедна за људску употребу.
Наручилац задржава право да у току даље реализације појединачног уговора о јавној набавци,
захтева од Добављача да једном, у периоду од два месеца, доставља Извештаје о
лабораторијској анализи, којим се доказује да су производи здравствено исправни и безбедни
за људску употребу, издате од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања у
области безбедности хране.
Такође, приликом сваке испоруке Добављач се обавезује да уз испоручена добра достави и
Потврде (атест) којим произвођач гарантује да испоручени производи на основу урађених
анализа испуњавају све услове безбедности хране, у складу са прописима о безбедности
хране и важећим правилницима о производу који је предмет испоруке. Наведена Потврда
(атест) издата од стране произвођача добара мора садржати датум паковања производа.
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У случају да приликом прве испоруке добављач не достави наручиоцу извештаје о извршеној
лабораторијској анализи односно уверења о извршеној контроли здравствене исправности код
увоза, као и у случају да приликом испоруке не доставља потврде (атесте) издате од стране
произвођача којима произвођач гарантује да испоручени производи на основу урађених
анализа, испуњавају све услове безбедности хране, у складу са прописима о безбедности
хране и важећим правилницима о производу који је предмет испоруке), исто представља основ
за сачињавање Рекламационог записника, и у наведеном случају наручилац није у обавези да
изврши пријем добара.
Добављач се обавезује да испоручује добра са преосталим роком употребе који не може бити
краћи од две трећине укупног рока употребе наведеног у произвођачкој декларацији, у односу
на датум паковања производа.
У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема добара, (као и у
случају скривених мана (недостатака)), наручилац ће сачинити рекламациони записник и исти
доставити без одлагања добављачу (мејл, факс). Добављач се обавезује да најкасније у року
од 1 (једног) дана од дана пријема рекламационог записника, отклони недостатке или добра са
недостацима замени добрима уговореног квалитета.
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