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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник 

РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  број: 01-3/1-18 од 03.01.2018.  године, 

припремљена је   

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Конкурсна документација 

 за набавку ДОБАРА  -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 01/18 

Ученичке ужине -ланч пакети за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања  
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III 
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опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 
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услова са обрацима изјава о испуњавању услова 
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условима рада и заштити животне средине. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: .....................................Основна школа „Митрополит Михаило“ Сокобања 

Адреса: …........................................Сокобања, 18230 Митрополита Михаила бр. 5 

Интернет страница:.........................www.osmitmih.edu.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку  у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 01/18 је добро -  ученичке ужине -ланч пакети за ученике Основне школе 

„Митрополит Михаило“ Сокобања за друго полугодиште школске 2017/2018. године и прво 

полугодиште школске 2018/2019. године 

 

4. Контакт : 

Лице  за контакт: Марија Кузмановић  

   

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 01/18 је  добро - ученичке ужине -ланч пакети за ученике Основне школе 

„Митрополит Михаило“ Сокобања за за друго полугодиште школске 2017/2018. године и прво 

полугодиште школске 2018/2019. године- 15511000 млеко, 15820000 двопек и бисквити, трајно 

пециво и колачи, 15321000 воћни сокови и 15982200 чоколадно млеко 

 

2. Партије 

предметна набавка није обликована по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Добра - ученичке ужине -ланч пакети за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ 

Сокобања за за друго полугодиште школске 2017/2018. године и прво полугодиште школске 

2018/2019. године- 15511000 млеко, 15820000 двопек и бисквити, трајно пециво и колачи, 15321000 

воћни сокови и 15982200 чоколадно млеко 
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1. ДАН 

 

     2. ДАН 3. ДАН 

 

4. ДАН 

 

5. ДАН 

 

Кекс са додатим 

витаминима, 75гр 

- од пшеничног 

брашна, шећера, 

маслаца, сојиног 

брашна, палмине 

масти, меда, 

декстрозе, сурутке 

и обраног млека у 

праху- Плазма 

кекс, Бамби, 

Пожаревац 

паковање од 75гр 

или одговарајући  

Кроасан – 

пуњено пециво 

са пуњењем од 

воћа или 

чоколаде од 

пшеничног 

брашна, биљног 

уља, шећера, са  

глукозно-

фруктозним 

сирупом, 

квасцем, сољу, 

са воћним или 

какао пуњењем 

од најмање 28% 

од 80 гр   - Max 

7 Days Chipita 

или 

одговарајући 

2 производа на 

бази 

макробиотике 

20гр, дезерт на бази 

жита са марелицом, 

брусницом или 

сувим грожђем, са 

највише 14,2 гр 

масти, 76,4 гр 

угљених хидрата, и 

4,6 гр протеина 

нутритивне 

вредности на 100гр 

производа, Бонжита 

Раваница Ћуприја, 

од 20гр (марелица 

/брусница/ суво 

грожђе) или 

одговарајући 

слани крекери са 

кромпировим 

брашном 75гр, од 

пшеничног брашна 

мин 37%, 

кромпирово брашно 

мин 23%, са  

палминим уљем, 

глукозним сирупом 

са екстрактом 

јечменог слада,  са 

17,3гр масти, 7гр 

протеина, 2,3гр соли 

на 100 гр производа 

Pardon Crisp Marbo 

Product d.o.o. или 

одговарајући 

слани двопек са 

укусом (сорта) у 

паковању од 70гр 

(пшенично  

брашно са 

палминим уљем и 

екструдатом 

крупног 

кукурузног 

брашна, сољу, 

обраним млеком у 

праху, сурутком у 

праху и зачинима 

Брускети Марети 

(Ital Food SA)или 

одговарајући 

П
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Чоколадно млеко, 
стерилизовани 

млечни напитак са  

какаом и 

чоколадом са- 

тетра пак од 250мл 

-са 1%млечне 

масти, 5%шећера, 

1,5% какао праха и 

0,1%чоколаде у 

праху - "Моја 

кравица" 250мл 

или одговарајуће 

Бистри воћни 

нектар од више 

врста воћа 

тетра пак од 

200мл са мин 

50% воћног 

садржаја (воћни 

сок џенарике, 

шљиве, јабуке, 

малине, грожђа, 

вишње) - 

Нектар фемили 

воћни микс или 

одговарајући 

Бистри воћни 

нектар од више 

врста воћа тетра пак 

од 200мл са мин 

50% воћног 

садржаја (воћни сок 

џенарике, шљиве, 

јабуке, малине, 

грожђа, вишње) - 

Нектар фемили 

воћни микс или 

одговарајући 

Чоколадно млеко, 
стерилизовани 

млечни напитак са  

какаом и чоколадом 

са- тетра пак од 

250мл -са 1%млечне 

масти, 5%шећера, 

1,5% какао праха и 

0,1%чоколаде у 

праху - "Моја 

кравица" 250мл или 

одговарајуће 

Бистри воћни 

нектар од више 

врста воћа тетра 

пак од 200мл са 

мин 50% воћног 

садржаја (воћни 

сок џенарике, 

шљиве, јабуке, 

малине, грожђа, 

вишње) - Нектар 

фемили воћни 

микс или 

одговарајући 
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6.ДАН 

 

     7. ДАН 8.ДАН 

 

9. ДАН 

 

10. ДАН 

 

Мини кроасани – 

мини пуњено 

пециво са 

пуњењем укуса 

ваниле, чоколаде 

или воћа 60 гр од 

пшеничног 

брашна, биљног 

уља, шећера, 

квасца, соли и 

пуњењем од 

ваниле, чоколаде 

или воћа најмање 

34% енергетске 

вредности 438кцал 

Mini 7 Days Chipita  

или одговарајући 

кекс за 

доручак од 

целог жита у 

паковању од 50 

гр обогаћен 

гвожђем, 

магнезијумом и 

витаминима Е и 

Б1, 

Вита нова 

Пионир 

Суботица 50гр 

или 

одговарајући 

2 Масна бисквит 

са млечним 

пуњењем од 

пшеничног брашна, 

глукозно-

фруктозног сирупа, 

шећера и јаја 

(12,5%)  са 

репичиним уљем, 

обраним млеком у 

праху 3,8%, 

пуномасним 

млеком у праху 

(2,5%) какао 

прахом са 

редукованим 

садржајем какао 

маслаца, 

пшеничним 

скробом, 

декстрозом, 

енергетске 

вредности 118 кцал 

у 30гр производа  

Barni Mondelez 

International  или 

одговарајућу 

Слани крекери 
(натур или са 

укусима) 100гр, од 

пшеничног брашна, 

палминог уља, са 

екстрактом јечменог 

слада, глукозним 

сирупом, јајима 

исурутком у праху, 

са 23гр масти, 8гр 

протеина, 2,78гр 

соли на 100 гр 

производа Так Јафа 

Црвенка или 

одговарајући 

 

Слани кекс са 
додатим 

витаминима, 65гр 

- од пшеничног 

брашна, са 

семеном сусама 

8% са  биљном 

машћу, маслацем, 

сојиним брашном, 

шећером, 

сурутком у праху 

и медом  Плазма 

слана - Бамби, 

Пожаревац 

паковање од 65гр 

или одговарајући 

П
р

о
и
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д
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Бистри воћни 

нектар од више 

врста воћа тетра 

пак од 200мл са 

мин 50% воћног 

садржаја (воћни 

сок џенарике, 

шљиве, јабуке, 

малине, грожђа, 

вишње) - Нектар 

фемили воћни 

микс или 

одговарајући  

Чоколадно 

млеко, 
стерилизовани 

млечни напитак 

са  какаом и 

чоколадом са- 

тетра пак од 

250мл -са 

1%млечне 

масти, 

5%шећера, 

1,5% какао 

праха и 

0,1%чоколаде у 

праху - "Моја 

кравица" 250мл 

или 

одговарајуће 

 

Бистри воћни 

нектар од више 

врста воћа тетра 

пак од 200мл са 

мин 50% воћног 

садржаја (воћни сок 

џенарике, шљиве, 

јабуке, малине, 

грожђа, вишње) - 

Нектар фемили 

воћни микс или 

одговарајући 

Чоколадно млеко, 
стерилизовани 

млечни напитак са  

какаом и чоколадом 

са- тетра пак од 

250мл -са 1%млечне 

масти, 5%шећера, 

1,5% какао праха и 

0,1%чоколаде у 

праху - "Моја 

кравица" 250мл или 

одговарајуће 

Бистри воћни 

нектар од више 

врста воћа тетра 

пак од 200мл са 

мин 50% воћног 

садржаја (воћни 

сок џенарике, 

шљиве, јабуке, 

малине, грожђа, 

вишње) - Нектар 

фемили воћни 

микс или 

одговарајући 
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Количине: 

 

 

 

 

 

 Квалитет : 

Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 

стандарде, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за исхрану 

људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Сл. гласник РС“ број 41/09) 

Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави потврду о здравственој исправности 

намирница или извештај о испитивању овлашћене куће за испитивање. 

Сваки производ мора имати још најмање 60 дана до истека рока трајања. Све понуде које не 

задовољавају задате критеријуме и дате карактеристике сматраће се неприхватљивим. 

 Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

Наручилац и понуђач ће констатовати преузимање добара. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је 

дужан да одмах по позиву, али не дуже од 24 часа, испоручено добро замени новим. У 

противном наручилац задржава право да раскине уговор. 

 Начин испоруке 

Понуђач је дужан да добра која су предмет јавне набавке испоручује на одговарајући начин, и 

то у појединачној или збирној оригиналној амбалажи, а све у складу са Законом о безбедности 

хране и НАССР стандардима. 

Испорука се врши сукцесивно сваког петка за наредну наставну недељу за друго полугодиште 

школске 2017/2018. године и прво полугодиште 2018/2019. године, у свему по Календару 

активности образовно васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. и 2018/2019. 

годину, на адресу Основне школе "Митрополит Михаило" у Реснику за све објекте основне 

школе  или их одређује Наручилац усменим или писменим захтевом лица овлашћеног за 

набавку. 

Количина и динамика испоруке: 

Ученичка ужина састоји се од једног или више производа зависно од менија за тај радни 

дан. Ланч пакет чини десет ученичких ужина за две наставне недеље. Ученичке ужине се 

испоручују двојако: 

1. за издвојена одељења  пакет за одељење сваког петка за наредне две наставне недеље 

по уговореном менију 

Укупно  пакета за издвојена одељења за две наставну недељу по менију 

Укупно за испоруку за две наставне 

недељу (10 радних дана): 22 

Свако паковање мора да садржи ознаку "ЛАНЧ ПАКЕТ" као и спецификацију производа које 

садржи. 

  

 По менију за 
две недеље за 

дан 

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

 
19000 
 

17100 18050 17100 17100 17100 17100 17100 17100 15200 

Укупан број  
ужина:  171 950 
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Ред. 

бр. 

Назив издвојеног одељења Број ланч пакета по менију  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укупно 

2.  Ресник 15 

3.  Поружница 5 

4.  Бели Поток 6 

5.  Трубаревац 12 

6.  Врбовац 14 

7.  Рујевица 6 

8.  Жучковац 9 

9.  Јошаница 16 

10.  Трговиште 7 

11.  Врмџа 15 

12.  Мужинац 41 

13.  Шарбановац 13 

14.  Језеро 15 

15.  Блендија 11 

16.  Николинац 9 

17.  Дуго Поље 12 

18.  Врело 52 

19.  Сесалац 4 

20.  Милушинац 6 

21.  Богдинац 4 

22.  Читлук 8 

23.  Левовик 10 290 

 

 

2.   за матичну школу по десет пакета ученичких ужина по менију за наставну недељу:  

 

 

 

Испорука ученичких ужина за две наставне недеље за матичну школу  

Ознака на кутији 

(плус ознака за сваки дан у 

недељи) 

Број  ужина  

у пакету 

Број 

пакета за 

две 

наставне 

недеље 

Број  ужина 

укупно за две 

наставне недеље 

1-1 20 10 200 

1-2 20 10 200 

1-3 20 10 200 

2-1 22 10 220 

2-2 20 10 200 

2-3 21 10 210 
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Сваки пакет мора да буде обележен  следећим подацима: 

 ознака разреда и одељења,  

 број ужина,  

 назив дана за који је ужина намењена по менију (на пр. " 1-1/21 за ПОНЕДЕЉАК" )  

 спецификација производа које садржи   

 

 

 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да испоручује добра која 

одговарају својствима датим у обрасцу спецификације понуде, са произвођачком 

декларацијом. 

Количина: 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина одређених конкурсном 

документацијом. 

 Место испоруке 

Место испоруке је објекат наручиоца, који се налази на следећој адреси: 

ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања, Издвојено одељење у  Реснику 

18230 Сокобања 

3-1 25 10 250 

3-2 29 10 290 

4-1 17 10 170 

4-2 22 10 220 

4-3 21 10 210 

5-1 24 10 240 

5-2 23 10 230 

5-3 26 10 260 

5-4 24 10 240 

Спец 3 10 30 

6-1 23 10 230 

6-2 23 10 230 

6-3 25 10 250 

6-4 25 10 250 

7-1 28 10 280 

7-2 26 10 260 

7-3 28 10 280 

7-4 26 10 260 

8-1 21 10 210 

8-2 23 10 230 

8-3 22 10 220 

8-4 22 10 220 

8-5 23 10 230 

Укупно за испоруку за наставну недељу: 270 6520 
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 Рок испоруке: 

Понуђач је дужан да испоручи добра у року од 2 дана од часа усменог или писменог захтева 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 Праћење реализације уговора 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Марија 

Кузмановић, телефон 018/830-822 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона, дефинисане 

конкурсном документацијом: 

- доказ о здравственој исправности намирница – достављањем Изјаве 

 

 

1.3. Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим следећих доказа:  

 -  доказ о здравственој исправности намирница – достављањем Изјаве (Образац изјаве 

подизвођача, дат је у поглављу XII) понуђача да предметна добра одговарају прописима о 

здравственој исправности сходно Закону о безбедности хране. 

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку 

јавне набавке добара- Ученичке ужине за ученике ОШ "Митрополит Михаило" у Сокобањи бр. 

01/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није   осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Подизвођач__________________________________________ у поступку јавне набавке добара 

- Ученичке ужине за ученике ОШ "Митрополит Михаило" у Сокобањи бр. 01/18, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности  бр 01/18    13/ 34 

  

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1.  ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ  

     Предмет понуде је набавка добара, – ученичке ужине -ланч пакети за ученике Основне школе 

„Митрополит Михаило“ Сокобања за друго полугодиште школске 2017/2018. године и прво 

полугодиште школске 2018/2019. године, а према спецификацији производа која је саставни део 

конкурсне документације - 15511000 млеко /15820000 двопек и бисквити, трајно пециво и 

колачи/15321000 воћни сокови 

2. ЈЕЗИК ПОНУДЕ  

      Понуда  и документација која се подноси мора бити састављена на српском језику. 

3. САДРЖИНА ПОНУДЕ   

       Понуђач  је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76.   Закона о јавним набавкама, 

што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.  

       Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

и исти морају бити попуњени читко штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног 

лица понуђача у свему према конкурсној документацији. 

       Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни,  потпише и овери, чиме потврђује 

да је сагласан са моделом уговора . 

       Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и подношења понуде. 

 

4. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА  

       Понуђач може да измени или повуче понуду, писменим обавештењем, пре истека рока за 

подношење понуда. 

5. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА  

       Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, 

место начињене грешке парафира и овери печатом . 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, 

узимајући као релевантне јединичне цене.  

      Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на  

следећи начин:  

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ  

изражен словима сматраће се тачним;  

 - уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична  

цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 

 

Понуђач може, у писаном облику или факсом 018/830-236 у времену од 07:00 до 15:00 сати, 

радним данима) на адресу наручиоца – Основна школа „Митрополит Михаило“  Сокобања ул. 

Митрополита Михаила бр. 5 Сокобања, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Набавка  добара, – 

ученичке ужине - ланч пакети - бр ЈНМВ бр.01/18“, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуда.  
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Понуда мора да садржи: 
 Образац изјаве о испуњености  услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона у поступку Јавне 

набавке мале вредности – попуњен, потписан и оверен; 

 Образац изјаве о испуњености  услова подизвођача – попуњен, потписан и оверен (уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем) ; 

 Образац понуде (који се састоји од следећих делова: општи подаци о понуђачу, начин 

подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о учаснику у заједничкој понуди, опис 

предмета јавне набавке), - попуњен, потписан и оверен образац; 

 Модел Уговора, попуњен, потписан и оверен; 

 Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен образац; 

 Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине - попуњен, потписан и 

оверен ; 

 Образац изјаве о здравственој исправности добара, попуњен, потписан и оверен; 

 Образац Изјаве понуђача – гаранција 1, попуњен, потписан и оверен; 

 

 

   НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ И СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИМ ГРУПА ДЕФИНИШЕ НОСИОЦА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ НИЈЕ 

У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ 

 

 6.  ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована по партијама 

 7.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 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) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама у 

року од минимум 15 дана од датума пријема фактуре, оверене од стране овлашћеног лица наручиоца, 

која мора да садржи број и датум уговора. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

  Понуђач је у обавези да обезбеди потребне количине сукцесивно, у складу са посебним 

писменим или усменим налогом наручиоца у року 2 дана од дана пријема позива овлашћеног 

представника наручиоца или добијања налога за испоруку. Позив се може уручити у писаној форми 

укључујући и e mail – ом  или телефоном. 

  Место испоруке је објекат Основне школе "Митрополит Михаило" Сокобања, издвојено 

одељење у Реснику 

 

 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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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. 

 

 9.4. Други захтеви  

Уговорна казна  

 Уколико понуђач својом кривицом прекорачи рок испоруке дужан је да наручиоцу на име 

пенала исплати 0,5‰ за сваки дан кашњења, а највише 5% од укупне уговорене вредности са ПДВ-

ом.   

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Квалитет  и квантитет 

 Овлашћено лице  Добављача и Купца ће констатовати квантитативни и квалитативни 

пријем добара. У случају недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке добара 

записнички ће се исти констатовати.  Добављач мора исте отклонити у року од 24 часа од дана 

пријема  рекламације и испоручено добро заменити новим, у противном наручилац задржава право 

да раскине уговор. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност  

Под уговореном ценом подразумева се цена набавке и испорука предмета јавне набавке са 

свим припадајућим трошковима, према захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној 

документацији.  

Цена производа мора бити фиксна и променљива само у случају већих поремећаја на 

тржишту, што је понуђач дужан да образложи и докаже. 

Промена цене : До промене цене предметних добара може доћи након 6 месеци од закључења 

уговора и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на тржишту, роба и услуга, за 

више од 15% од последње уговорене цене, односно промене Индекса потрошачких цена по СОIСОР с 

тим што је понуђач у обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цене у том случају, 

а према саопштењу које обрачунава и објављује Републички завод за статистику рачунајући од 

месеца стицања услова. Базни месец за обрачун измене цена биће месец у коме је уговор потписан, а 

новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на месец у коме су стечени 

услови за промену цена тј. у односу на месец у коме је дошло до поменутих промена. Понуђач у 

обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цене у том случају, као и да достави 

релевантан доказ о промени цена.  

 Друга страна је дужна да одговори на захтев о промени цена у року од 7 (седам ) дана од 

пријема образложеног писаног захтева друге стране. 

 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона, односно тражиће детаљно појашњење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

            Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде. Додатне информације или појашњења може упутити на email osmitmihsb@yahoo.com уз 

напомену ''Објашњења – за јавну набавку велике вредности број ЈН 01/18“. 

 Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, 

пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 

јавним набавкама. 

 

14.   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. 

Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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  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.  

 

 

 

 

 

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Средства финансијског обезбеђења уговорених обавеза 

 

 Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу, приликом закључења уговора:  
- Бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 

% од укупне вредности уговора са ПДВ, у корист Наручиоца. Менично овалшћење треба да буде 

са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим 

од уговореног периода трајања уговора, с тим да евентуални продужетак периода трајања уговора 

радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана 

за који ће бити продужен и период трајања уговора. 

- Регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање 

недостатака у гаратном року у износу од 5% вредности изведених радова са ПДВ, у корист 

Наручиоца. Менично овлашћење треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 

виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног гарантног рока. Ова меница се 

предаје Наручиоцу приликом примопредаје и коначног обрачуна. 

Менице и менична овалшћење морају бити регистровани код пословне банке код које 

понуђач има рачун. 

 

16.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

 Уколико две или више понуда имају исте понуђене  цене, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља X). 

  

19.  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

 

 Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде 



Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности  бр 01/18    19/ 34 

  

 

 

 Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду. 

 Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одрредбама Закона о јавним набавкама ( у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члан 149. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

 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.  

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3ЛЈ ЗЈН. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара  

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 

5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. 

Закона. 
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 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредонст уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1. Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - ученичке ужине -

ланч пакети за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ бр. 01/18 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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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 који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 

а уколико има већи број подизвођача 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  

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а за 171 950 ужина  

 

 

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а   

УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом   

 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног 

лица. 

  Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност и обухвата све  припадајуће трошкове.  

 Рок плаћања: ____ дана од дана пријема фактуре у седиште наручиоца (минимум 15 дана од 

дана пријема фактуре у седиште а максимум 45 дана од дана пријема фактуре у седиште).  

 Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда) 

      4)  Рок испоруке: _____ дана од дана достављања захтева  (не дужи од 2 дана од   пријема 

захтева за појединачну наруџбину) 

      5)   Доказ о  квалитету___________________________________________________ 

         

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде 

 

 

 Укупно ужина 

за радни дан 
по менију за 
две недеље  

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

19000 17100 18050 17100 17100 17100 17100 17100 17100 15200 

Цена једне 
ужине у РСД 
без ПДВ-а по 
менију за дан 

          

Укупно 
ужина 

171 950 

Цена ужина у 
РСД без ПДВ-
а по менију 

укупно:  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

Основна школа "Митрополит Михаило" Сокобања  Ул. Митрополита Михаила бр. 5 коју заступа 

директор Марија Кузмановић,  ПИБ 102023716, Матични број 07215835 , број рачуна  840-1585660-

28 код Управе за трезор (у даљем тексту Купац), с једне стране                  

 и 

__________________________________, које заступа директор _______________, са седиштем 

_____________________, ул. _______________________________, бр ______, ПИБ,  Матични број  

___________________, број рачуна____________________ (у даљем тексту Добављач), с друге 

стране са  

Подизвођачима:  

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

(назив, седиште, матични број) 

 

Учесницима у заједничкој понуди: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

(назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 

Основ уговора: 

ЈН Број 01/18 

Број и датум одлуке о додели уговора: 

Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од______________ 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Купац на основу члана  39. Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС“, број 86/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара –- 

Ученичке ужине -ланч пакети за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања 

на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број  01-3/1-18 од 

03.01.2018. године 

 да је Добављач доставио понуду бр.__________ од ___________2018. год. (попуњава 

Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 

се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. 

 да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу одлуке о додели 

уговора број __________ од ________. 2018. године и понуде Добављача број ___________ од 

________. 2018. године (попуњава Купац), изабрао Добављача за набавку добара  - Ученичке 

ужине -ланч пакети за ученике Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања бр.01/18 
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Члан 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја и испорука – добара – Ученичке ужине за Основну 

школу "Митрополит Михаило" Сокобања - у свему према понуди Добављача бр. ________, од 

________. 2018. године и спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део 

уговора (попуњава Купац). 

 Добављач је испоруку добара поверио другом Добављачу-подизвођачу 

_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.  

(попуњава Добављач).  

Уколико Добављач ангажује подизвођаче. 

Члан 3. 

 Укупна цена добра које је предмет овог уговора, утврђена је у понуди Добављача број 

___________, у износу од _____________________________ динара, без ПДВ-а, 

словима(_______________________________________________________________________________

_____), односно у износу од ________________________________ динара 

са ПДВ-ом, словима (________________________________________________________ 

_____________________________________________) (попуњава Добављач). 

   

 Цена производа мора бити фиксна и променљива само у случају већих поремећаја на 

тржишту, што је понуђач дужан да образложи и докаже. 

Промена цене : До промене цене предметних добара може доћи након 6 месеци од закључења 

уговора и то само из објективних разлога, тј. у случају промене цена на тржишту, роба и услуга, за 

више од 15% од последње уговорене цене, односно промене Индекса потрошачких цена, с тим што је 

понуђач у обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цене у том случају, а према 

саопштењу које обрачунава и објављује Републички завод за статистику рачунајући од месеца 

стицања услова. Базни месец за обрачун измене цена биће месец у коме је уговор потписан, а 

новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на месец у коме су стечени 

услови за промену цена тј. у односу на месец у коме је дошло до поменутих промена. Понуђач у 

обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цене у том случају, као и да достави 

релевантан доказ о промени цена.  

 Друга страна је дужна да одговори на захтев о промени цена у року од 7 (седам ) дана од 

пријема образложеног писаног захтева друге стране. 

 У случају измене Уговора Купац је дужан да донесе одлуку о измени и да исту објави на 

Порталу јавних набавки. 

Добављач задржава право да одступи од процењених количина из конкурсне документације 

Члан 4. 

 Рок испоруке предмета овог уговора уговорне стране уређују на тај начин да Добављач 

предмет набавке доставља Купцу сукцесивно, у складу са пријемом позива наручиоца и налогом за 

испоруку. Рок испоруке је 2 дана од дана пријема позива овлашћеног представника наручиоца или 

добијања налога за испоруку. Позив се може уручити у писаној форми укључујући и e mail –ом  или 

телефоном. 

 Место преузимања је  објекат Основне школе "Митрополит Михаило" село Ресник, 180230 

Сокобања, 

Члан 5.  

 Уколико Добављач не испуни своје обавезе у уговореном року из члана 4. овог  уговора, 

дужан је да Купцу, на име пенала, исплати 0,5‰ за сваки дан кашњења, а највише 5% од укупно 

уговорене вредности. 
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Члан 6.  

 Добављач се обавезује да испоручена добра фактурише Купцу у року од 8 (осам) дана од дана 

испоруке. 

Члан 7. 

 Купац ће доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама,  у року од 

__________ ( најкраћи рок плаћања 15 дана – најдужи рок плаћања 45 дана - попуњава Добављач), од 

датума пријема фактура у седиште Купца, на текући рачун Добављача 

______________________________, код банке _____________________ (попуњава Добављач).  

Члан 8. 

 Испоручена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Купца и важећим 

стандардима квалитета, да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и безбедности за 

исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране ("Сл. гласник РС", број 

41/2009) Испоручено добро мора бити у складу са свим захтеваним техничким 

карактеристикама по свему у складу са конкурсном документацијом.  

  

Члан 9. 

             Овлашћено лице Добављача и Купца ће констатовати квантитативни и квалитативни пријем 

добара. У случају недостатака у квантитету, квалитету, начину паковања или испоруке, приликом 

испоруке добара записнички ће се исти констатовати.  Добављач мора исте отклонити у року од 24 

часа од дана пријема рекламације и испоручено добро заменити новим, у противном наручилац 

задржава право да раскине уговор. 

Члан 10. 

 Добављач се обавезује Купцу да пријави сваку промену до које дође у поступку 

испуњења уговором преузетих обавеза.  

Члан 11. 

 Овај уговор се закључује сагласношћу воља обеју уговорних страна. Свака од 

уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга страна не испуњава или 

неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О својој намери да раскине уговор, 

уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу страну, уз отказни рок од 30 дана од 

дана пријема писменог обавештења.  

Члан 12. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област. 

Члан 13. 

  Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а ако то није могуће, 

спорове ће решавaти надлежни суд у Зајечару. 

Члан 14. 

  Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 

сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна. Уговор ступа на снагу даном потписивања 

обе уговорне стране.  

  Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност 

повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1. Закона. 

  Уговор се закључује на период од дванаест месеци. 
  Уговор престаје да важи испоруком свих уговорених количина добара у износу од 
___________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно у износу од ___________ динара са ПДВ-ом, 
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уколико се то догоди пре истека уговореног периода важења уговора, о чему ће Наручилац 
благовремено обавестити Добављача. 
   

Члан 15. 

 Овај уговор сачињен је у 4  (четири)  истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2  (два) примерка. 

 

       За ДОБАВЉАЧА:                                                                                      За КУПЦА:               

___________________                                                                           ____________________________ 

     Директор                                                                                Основна школа "Митрополит Михаило"                         

Сокобања 

                          Марија Кузмановић 

Учесник у заједничкој понуди, 

___________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног  лица)                         

 Подизвођач, 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног  лица) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за ЈН број 01/18, 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 израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум:                                         М.П.                                              Потпис понуђача 

 

_________________                                                                          ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности  бр 01/18    30/ 34 

  

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ   

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке добара- Ученичке ужине за Основну школу "Митрополит 

Михаило" у Сокобањи, број ЈН 01/18, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                         М.П.                                              Потпис понуђача 

_________________ _______________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 

РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

 ИЗЈАВА 

 О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо 

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                         М.П.                                              Потпис понуђача 

__________________ _____________________ 
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XI ИЗЈАВА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ДОБАРА 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/18 

 

 

 

 

 

 

(__________________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

Понуђач: ________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

предметна добра одговарају прописима о здравственој исправности (Закон о 

безбедности хране) „Сл. гласник РС бр. 41/09“ и одговарајућим подзаконским актима. 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                                               

                                                                МП         Потпис одговорног лица 

_________________ 

                                                                            _____________________________ 

 

 

 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава 

примерак овог обрасца; 

 ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача.  
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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

-Г А Р А Н Ц И Ј А 1 - 

        

   

     У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке велике вредности 

објављеном на Порталу јавних набавки, дана 03.01.2018. године, за набавку добара - Ученичке 

ужине за Основну школу "Митрополит Михаило" у Сокобањи, број ЈН 01/18, изјављујем – 

гарантујем, да ћемо у сваком тренутку испоручивати количине и врсте производа из 

конкурсне документације (спецификације) за потребе наручиоца . 

 

 

 

 

 

 

 

Датум :_________________                 

 

 

 

 

М.П. 

  Одговорно лице понуђача 

 
                                                                                                         ______________________
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