Ужичке републике 116, 31000 Ужице, e-mail: domucenika@neobee.net

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Дом ученика средњих школа Ужице

ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 002/19

март 2019. године
1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке добара – намирнице и прехрамбени производи
(ознака из општег речника набавки -15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи)
ЈН бр 002/19

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3
3

4

12
14
20

Образац понуде
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76.
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Изјава понуђача о испуњености прописаних услова
Модел уговора

2

23
38
39
40
41
42
43

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
4. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом ученика средњих школа Ужице
Адреса: 31000 Ужице, Ужичке републике 116
Интернет страница: www.domucenika.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015), и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке и Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/09).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 002/2019 су добра – намирнице и прехрамбени производи.
4. Предметна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци намирница и
прехрамбених производа
5. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Татјана Миловић Делић
Е – mail адреса ducenikauepravnik@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 002/2019 су добра,– намирнице и прехрамбени производи

Назив и ознака из општег речника: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи.
2. Партије
Набавка је обликована у 14 партија и то:
Партија 1- хлеб, кифле и лепиње 15812000
Партија 2 – конзервирано воће и поврће 15331400
Партија 3 - смрзнута лисната пецива 15812100
Партија 4 – јунеће, свињско и пилеће месо 15119000
Партија 5- роштиљско месо 15110000
Партија 6 – зачињено месо 15131200
Партија 7 – месне прерађевине 15131000
Партија 8 – риба замрзнута 15220000
Партија 9 – млеко, јогурт, кисело млеко и кисела павлака 15500000
Партија 10 - кајмак и сиреви 15540000
Партија 11 – свеже воће и поврће 15300000
Партија 12- замрзнуто воће и поврће 15331170
Партија 13 – остала прехрамбена роба 15800000
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Партија 14 – сладолед 15555000

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
КВАЛИТЕТ
Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у:
Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција,
хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92,
11/92, 32/02, 25/10 и 28/11),
Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.53/18);
Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС бр. 19/2017 и 16/2018);
Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу
стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промета („Сл. гласник“, бр. 62/18),
Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина („Сл. гласник РС“, бр. 56/18),
Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/79, 53/87 и „Службени
лист СЦГ“, бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004),
Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за
животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака
средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 90/18).
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Партија 1- хлеб,кифле и лепиње 15812000
Предмет ЈН

Технички опис

Количина

Хлеб

Т 850 – 0,5 кг.
Сировински састав по јединици производа:
- брашно –Т 850 -0,375 кг
- квасац-свеж- 0,012кг
- со-јестива – 0,006 кг
- витамин Ц – 0,00034 кг
- адитив – 0,014 кг
Тежина 200 гр.
Тежина 150 гр.
Паковање од 500 гр., затворена пластична амбалажа,
декларација са датумом паковања и роком трајања

13000 ком.

Лепиње
Кифле
Коре за питу

3000 ком.
3000 ком.
100 кг.

Понуђач мора бити и произвођач ( понуђач мора поседовати сопствену пекару за производњу хлеба ).
Понуђач мора приложити : Потврду о успостављеном HACCP систему
Понуђач мора достављати : квартални извештај о здр.исправности производа
Партија 2 конзервирано воће и поврће 15331400
Предмет ЈН
Цвекла салата
Кисели краставчићи
Паприка црвена
Компот бресква

Технички опис
Пастеризована, конзерва- 5/1
Пастеризовани краставац (вода, шећер, со, сирће, зачини)
декларација – датум паковања и рок употребе, конзерва- 5/1
Паприка црвена филе (вода, шећер, со, сирће, зачини)
декларација – датум паковања и рок употребе конзерва- 5/1
Пастеризовано воће, полутке без кошпице, декларација –
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Количина
100 ком.
150 ком.
100 ком.
20 ком.

Компот кајсија
Компот шљива
Шампињони резани

датум паковања и рок употребе, конзерва- 5/1
Пастеризовано воће, полутке без кошпице, декларација –
датум паковања и рок употребе, конзерва- 5/1
Пастеризовано воће, декларација- датум паковања и рок
употребе, конзерва- 5/1
Маринирани резани шампињони, декларација – датум
паковања и рок употребе, конзерва- 5/1

10 ком.
10 ком.
15 ком.

Изабрани понуђач је у обавези да доставља :
- Извештај о исправности готових производа према динамици назначеној у уговору са
овлашћеном установом;
- Партија 3 смрзнута лисната пецива 15812100
Предмет ЈН

Интегралне паштете

Технички опис
Тежина 100 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
Тежина 100 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања

Празна лисната
плетеница

Тежина 120 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања

Паштета са сиром

Кроасан са шунком
Кроасан са еуро
кремом
Кроасан са џемом
Лиснате плетенице са
сиром
Бурек са месом

Бурек са сиром

Бурек са кромпиром

Бурек са печуркама
Пита са вишњом
Пита са јабукама
Рол виршла у лиснатом
тесту
150 гр.
Подлога за пицу 200 гр.

Пита зељница

Пица бурек
Лиснато тесто

Тежина 120 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
Тежина 120 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
Тежина 120 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
Тежина 120 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
Тежина од 900-1000 гр. паковање у затвореној пластичној
кеси, свако паковање – декларација са датумом паковања и
роком трјања .
Тежина од 900-1000 гр. паковање у затвореној пластичној
кеси, свако паковање – декларација са датумом паковања и
роком трјања .
Тежина од 900-1000 гр. паковање у затвореној пластичној
кеси, свако паковање – декларација са датумом паковања и
роком трјања .
Тежина од 900-1000 гр. паковање у затвореној пластичној
кеси, свако паковање – декларација са датумом паковања и
роком трјања .
Паковање у затвореној пластичној кеси, свако паковање –
декларација са датумом паковања и роком трјања .
Паковање у затвореној пластичној кеси, свако паковање –
декларација са датумом паковања и роком трјања .
Тежина 150 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
Тежина 200 гр. паковање у затвореној пластичној кеси, свако
паковање – декларација са датумом паковања и роком трјања
.
Тежина од 900-1000 гр. паковање у затвореној пластичној
кеси, свако паковање – декларација са датумом паковања и
роком трјања .
Тежина од 900-1000 гр. паковање у затвореној пластичној
кеси, свако паковање – декларација са датумом паковања и
роком трјања .
Лиснато тесто, брашно тип 500, со, маргарин и адитиви, пак
2/1 кг.

Количина

1300 ком.
1300 ком.
1300 ком.
1300 ком.
1300 ком.
1300 ком.
1300 ком.
500 кг.

250 кг.

200 кг.

200 кг.
150 кг.
150 кг.
3500 ком.

2000 ком.

300 кг.

200 кг.
100 кг.

Понуђач мора бити и произвођач
Уз сваку испоруку понуђач је у обавези да достави извештај о здр.исправности производа
Понуђач мора приложити : Потврду о успостављеном HACCP систему
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Понуђач мора поседовати РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достава робе у температурном
режиму од минималних – 18ºC и ниже
Доказ: Очитана саобраћајна дозвола и Уверење Агенције за безбедност саобраћаја да је на возилу
уграђен термоизолација и расхладни уређај
Партија 4 јунеће, свињско и пилеће месо 15119000
Предмет ЈН
Јунећи бут без коске

Млевено месо II кат.
мешано

Свињски бут без коске

Свињски каре

Пилећи батак и карабатак

Бело пилеће месофилети

Технички опис
старост до 2 год; тежина по комаду од 2 до 3 кг. у свежем
стању; уз сваку испоруку обавезно доставити изјаву (потврду)
да је испорука по отпремници безбедна за употребу и
декларацију. Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције
у свежем стању, од квалитетног свињског и јунећег меса са
дозвољеном количином масноће,паковано у најлон кесе у
пакетима од 5 кг; уз сваку испоруку обавезно доставити изјаву
(потврду) да је испорука по отпремници безбедна за употребу
и декларацију.
у свежем стању; месо исечено на шницле; уз сваку испоруку
обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука по
отпремници безбедна за употребу и декларацију. Месо мора
имати жиг ветеринарске инспекције
у свежем стању; месо исечено на крменадле; уз сваку
испоруку обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука
по отпремници безбедна за употребу и декларацију. Месо
мора имати жиг ветеринарске инспекције
Тежина – ринфуз, декларација на сваком пакету посебно; уз
сваку испоруку доставити
изјаву да је испорука по
отпремници безбедна за употребу и
извештај о здр.исправности производа доставља се према
динамици назначеној у уговору са акредитованом установом
Шницле од 120 гр, декларација уз сваку испоруку, уз сваку
испоруку доставити изјаву да је испорука по отпремници
безбедна за употребу и извештај о исправности производа,
који се доставља према динамици назначеној у уговору са
акредитованом установом

Количина
1200 кг.

500 кг.

600 кг.

300 кг.

1100 кг.

300 кг.

НАПОМЕНА
Уколико је понуђач произвођач исти мора поседовати :
- СОПСТВЕНУ КЛАНИЦУ
РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достава меса у температурном режиму од максималних +4;
Понуђач произвођач мора приложити :
- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину да објекат за
прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен)
- Потврда о успостављеном HACCP систему за клање и обраду меса
- Копију уговора са установом акредитованом за анализу производа
Понуђач може бити и фарма за узгој пилића која има потписан уговор са кланицом регистрованом за клање
пилића у којој је уведен HACCP систем у ком случају понуђач треба да достави копију уговора са кланицом .

Партија 5 роштиљско месо 15110000
Предмет ЈН

Ћевапи

Пљескавице

Технички опис
Обликовано у ћевапе (15 ком у 1 кг.) у свежем стању, од
квалитетног свињског и јунећег меса са дозвољеном
количином масноће, соли и адитива; уз сваку испоруку
обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука по
отпремници безбедна за употребу и декларацију.
Обликовано у пљескавице од 120 гр.у свежем стању, од
квалитетног свињског и јунећег меса са дозвољеном
количином масноће, соли и адитива; уз сваку испоруку
обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука по
отпремници безбедна за употребу и декларацију.
Свежа

Роштиљска
кобасица
свежа
НАПОМЕНА
Уколико је понуђач произвођач исти мора поседовати :
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Количина

400 кг.

300 кг.

100 кг.

-

СОПСТВЕНУ КЛАНИЦУ РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достава меса у температурном режиму од
максималних +4;
Понуђач произвођач мора приложити :
- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину да објекат за
прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен)
- Потврда о успостављеном HACCP систему за клање и обраду меса
- Копију уговора са установом акредитованом за анализу производа

Партија 6 зачињено месо 15131200
Предмет ЈН

Технички опис
Пилећи филе, 62% у маси за панирање, ком. 140 гр.; уз сваку
испоруку обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука
по отпремници безбедна за употребу и декларацију. Пак. 5/1
кг.
Свињски филе 62% у маси за панирање, ком. 140 гр.; уз сваку
испоруку обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука
по отпремници безбедна за употребу и декларацију. Пак. 5/1
кг.
Свињски филе 62% у маси за панирање, ком. 140 гр.; уз сваку
испоруку обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука
по отпремници безбедна за употребу и декларацију. Пак. 5/1
кг.

Бечка пилећа шницла

Бечка свињска шницла

Бечка ћурећа шницла

Количина
100 кг.

100 кг.

100 кг.

НАПОМЕНА
Уколико је понуђач произвођач исти мора поседовати :
- СОПСТВЕНУ КЛАНИЦУ РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достава меса у температурном режиму од
максималних +4;
Понуђач произвођач мора приложити :
- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину да објекат за
прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен)
- Потврда о успостављеном HACCP систему за клање и обраду меса
- Копију уговора са установом акредитованом за анализу производа

Партија 7 – месне прерађевине 15131000
Предмет ЈН
Виршла пилећа – ринфуз

Грил кобасица танка
Париска кобасица
Шунка у омоту
Паризер пилећи
Сланина
хамбуршка

барена

–

Сува свињска ребра
Пилећа паштета у ал.
фолији 75 гр
Рибља паштета у ал.
фолији 75 гр
Месни нарезак 100 гр.
Маст свињска
Сардина 125 гр.

Технички опис
Паковање ринфуз; од квалитетног пилећег меса; свако
паковање мора имати декларацију са датумом производње
и роком употребе.
Паковање ринфуз; фино уситњена полутрајна кобасица од
свињског меса; свако паковање мора имати декларацију са
датумом производње и роком употребе.
(од свињског меса) Свако паковање мора имати декларацију
са датумом производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Паковање 10 кг.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
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Количина
450 кг.

300 кг.
150 кг.
450 кг.
150 кг.
80 кг.
80 кг.
3200 ком.
1200 ком.
600 ком.
200 кг.
600 ком.

Туњевина
170 гр.

у

комадима

производње и роком употребе
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе

1.300 ком

Понуђач је у обавези да приложи
- потврду произвођача о поседовању сертификата HACCP за наведене месне прерађевине.
Понуђач мора поседовати : РАСХЛАДНО ДОСТАВНО ВОЗИЛО – достављање намирница у
температурном режиму са декларације производа
Партија 8 – риба замрзнута 15220000
Предмет ЈН
Ослић филет

Ослић бели филет

Пангасиус филет
Рибље пљескавице
замрзнуте
Рибљи ћевапи
замрсзнути
Панирани филет ослића
са сиром
Панирани филет ослића
са спанаћем
Колутићи лигње

Технички опис
Филе ослића – у замрзнутом стању; паковање 10+ kг;
оргинално паковање; декларација произвођача преведена на
српски језик; да не поседује ознаку FAO 61
Филе белог ослића, замрзнут, паковање 10+ kг;
оргинално паковање; декларација произвођача преведена на
српски језик; да не поседује ознаку FAO 61
Филе пангасуис – у замрзнутом стању; паковање 10+ kг. са
максимално 20% воде; оргинално паковање; декларација
произвођача преведена на српски језик;
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе.
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе
Свако паковање мора имати декларацију са датумом
производње и роком употребе

Количина
150 кг.

250 кг.

600 кг.
100 кг.
100 кг.
150 кг.
100 кг.
50 кг.

Напомена : - Произвођач мора доставити потврду о уведеном HACCP
Достава производа у температурном режиму до максималних -18ºC и ниже
Партија 9 – млеко, јогурт, кисело млеко и кисела павлака 15500000
Предмет ЈН
Млеко слатко 1/1 ПВЦ
Јогурт у чаши
Кисело млеко у чаши
Кисела павлака 2/1

Технички опис
паковање – литарско ПВЦ) краткотрајно; – 2,8% мм;
Састојци: пастеризовано млеко са 2,8% мечне масти, јогуртна
култура НТТО тежина 180 грама паковање чаша
Састојци: пастеризовано млеко са 2,8% мечне масти, јогуртна
култура НТТО тежина 180 грама паковање чаша
-ферментисана павлака са јогурном културом састојци:
пастеризована, хомогенизована павлака са 20%млечне масти,
јогуртна култура НТТО тежина 2 кг.

Количина
1.500 лит.
15.000
ком.
10.000
ком.
220 ком.

Уколико је понуђач произвођач Понуђач мора приложити :
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину ) да
објекат за производњу и прераду млека и млечних производа испуњава ветеринарско санитарне
услове и да је одобрен
- Потврда о уведеном HACCP за производњу и прераду млека и млечних производа (копија)
- Копија уговора са овлашћеном кућом ( ЗЗЈЗ или др.овлашћена кућа ) за испитивање готових
производа
Понуђач мора поседовати расхладно доставно возило – достава млека и млечних производа у
температурном режиму до максималних +4ºC
Партија 10 – кајмак и сиреви 15540000
Предмет ЈН

Технички опис

Количина
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Сир крављи –средњи
Кајмак средњи
Сир “фета” 1/1
Ситан сир (мрвице)
Качкаваљ – 45% мм
Топљени сир 6/1

Паковање 1 кг. у ПВЦ кутијама ,крављи сир, са уредном
декларацијом и роком трајања
Паковање 1 кг. у ПВЦ кутијама, кајмак средње старости, са
уредном декларацијом и роком трајања
Паковање 1 кг. у ПВЦ кутијама,”фета”, сир са уредном
декларацијом и роком трајања
Паковање 5-10 кг у најлон кесама, са уредном декларацијом и
роком трајања
-иришки, или одговарајући са уредном декларацијом
Паковање у округлим картонским кутијама са 6 делова, са
уредном декларацијом и роком трајања

300 кг.
250 кг.
200 кг.
50 кг.
200 кг.
100 ком.

Партија 11 – свеже воће и поврће 15300000
Предмет ЈН
Јабука-јонатан
Крушка
Лимун
Поморанџа
Мандарина
Грожђе
Банана
Бресква
Нектарине
Јагоде
Лубеница
Лешник
Бадем
Ораси
Кромпир
Купус
Лук црни
Лук бели
Шаргарепа
Пасуљ “тетовац”
Паприка свежа сезонска
Зелена салата
Парадајз
Краставац
Шампињони свежи
Младе тиквице

Технички опис

Количина
1200 кг.
100 кг.
150 кг.
750 кг.
250 кг.
350 кг.
1000 кг.
200 кг.
100 кг.
250 кг.
150 кг.
2 кг.
2 кг.
15 кг.
3000 кг.
3000 кг.
400 кг.
5 кг.
150 кг.
600 кг.
600 кг.
1000 ком.
1000 кг.
300 кг.
300 кг.
50 кг.

Шиља и бабура

НАПОМЕНА:Добављач је у обавези да достави доказ да је успоставио систем HACCP за откуп,
складиштење и дистрибуцију воћа и поврћа.
Роба мора бити зрела и свежа.
Партија 12 – замрзнуто воће и поврће 15331170
Предмет ЈН
Замрзнута вишња
Замрзнута малина
Замрзнути грашак
Замрзнута боранија
Замрзнута шаргарепа
Замрзнуто меш. поврће
Замрзнут помфрит 2,5/1
Замрзнути
кукуруз
шећерац 2,5/1
Замрзнути спанаћ

Технички опис
Паковање ринфуз;
Паковање ринфуз;
Паковање ринфуз;
Паковање ринфуз;
Паковање ринфуз;
Паковање ринфуз;
Паковање 2,5/1

кутија 10 кг.
кутија 10 кг.
кутија 10 кг.
кутија 10 кг.
кутија 10 кг.
кутија 10 кг.

Паковање 2,5/1

Количина
60 кг.
60 кг.
500 кг.
300 кг.
150 кг.
200 кг.
1000 кг.
50 кг.

Паковање 10/1

50 кг.
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Напомена : - Произвођач мора доставити потврду о уведеном HACCP
Достава производа у температурном режиму до максималних -18ºC и ниже

Партија 13 - остала прехрамбена роба 15800000
Предмет ЈН
Брашно пшенично Т-500
25/1

Брашно кукурузно бело

Со кухињска јодирана 5/1
Шећер кристал 50/1
Уље сунцокретово ПВЦ
1/1
Палмино уље
Јаја „А“ класа

Пиринач 10/1
Сусам 1/1
Макарона ринфуз

Резанци за супу

Маргарин стони 250 гр.

Маслац у ал.фолији 20
гр.
Кромпир пире у пахуљиц.
Сенф 2/1
Кечап 1/1
Мајонез 2/1
Презла 1/1
Мармелада 30 гр.

Мармелада мешана 2/1

Технички опис
Квалитетна група B, пепео од 0,46% - 0,55%, Влага до 15%,
степен киселости до 3%, паковање – од 25 кг оргинално
паковање, свако паковање мора имати декларацију (датум и
место паковања , рок трајања )
Интегрално кукурузно брашно млевено природним каменом
од најквалитетнијих сорти кукуруза, паковање – од 5кг, свако
паковање мора имати декларацију( датум и место
паковања,рок трајања)
Ситна, евапорисана – јодирана, паковање: 5/1кг. садржај: 99 –
99,5% чистог NaCl, јод од 12-18 мг/кгсоли или од 16-24 мг
калијум – јодида по кг соли или од 20-30 мг калијум – јодата
по кг соли, средство за спречавање згрудвавања соли
( кристал бели ) - ситни 50/1. Квалитет EWG II
Јестиво рафинисано уље сунцокрета (100 % чисто
сунцокретово уље) 100гр. производа садржи: енер.вред.
3770КЈ/900кцал ,протеина 0 гр.,угљени хидр. Огр.масти 100гр.
вит. Е 50-70 гр. паковање од 1 литра
Паковање од 25 литра
Класа А –време трајности 7 дана-паковање стандардно
колете и картонска кутија са декларацијом о класи,
датумом паковања и року трајања
Глазирани, S класа садржај воде 14%,садржај поломљених
зрна 5% декларација-датум паковања и рок употребе,
паковање 10 кг.
Ринфуз 1/1 или паковање 100 или више гр.
Састојци – наменска пшенична крупица за тестенину, вода,
јаја у праху, глутеинско брашно. Нутритивни састојци у 100 гр.
производа: енергетска врдност 1552КЈ/369 кцал. беланчевине
11,5 гр. угљени хидрати 75,9 гр.масти 1,6 гр. паковање ринф.
Састојци – наменска пшенична крупица за тестенину, вода,
јаја у праху, глутеинско брашно. Нутритивни састојци у 100 гр.
производа: енергетска врдност 1552КЈ/369 кцал. беланчевине
11,5 гр. угљени хидрати 75,9 гр.масти 1,6 гр. паковање 500 гр.
Паковање 250 гр. витаминизирани стони маргарин (јестиво
рафин.биљно
уље,јести.
делимично
хидрогенизоване
рафинисане биљне масти (мин 80%), вода, со, емулгатор
(Е471 Е322 ), конзерванс (сорбинска киселина), лимунска
киселина, витамин(А,D), боја ( бета каротен), ароме.
Паковање у фолији 20 гр.

Количина
350 кг.

150 кг

150 кг.
600 кг.
550 лит.
600 лит.
16500 ком.

220 кг.
15 кг.
150 кг.

80 кг.

180 кг.

3000 ком.

Паковање 5 кг.
Благи деликатес без конзерванса. Састав: вода маx 78%,
бела слачица, винско сирће, шећер, кух.со, црна слачица,
зачини, природна боја ( рибофлавин ) – паковање 2 кг
Благи од концентрата парадајза , без глутена, паковање 1 кг.
Класик 2/1 кантица.
Паковање 1 кг.
мешана, пак.30 гр. (шећер.воће (шљива, јабука, крушка,
дуња, бресква, лимунска киселина, желирајуће средство ( Е440), површински заштићено калијум сорбатом Е- 202
мешана, пак. 2/1 (шећер.воће (шљива, јабука, крушка, дуња,
бресква, лимунска киселина, желирајуће средство ( Е-440),
површински заштићено калијум сорбатом Е- 202
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250 кг.
20 ком.
500 ком.
120 ком.
100 кг.
3.000 ком

20 ком.

Еуро-крем 1/1
Еуро-блок 50 гр.
Наполитанке 100 гр.
Гриз пшенични 400 гр.
Чоколада за кување
Шлаг 1/1

Кекс четвртасти (ринфуз)

Кекс млевени (ринфуз)

Зачин 5/1

Концентрат за супу 1/1
Оригано 5 гр.
Першун у кесици 75 гр.
Алева паприка 1/1
Сирови квасац
Лолбер 15 гр.
Лимунтус 10 гр.
Ванилин шећер 10 гр.
Шећер у праху 500 гр.
Биљни сир
Прашак за пециво 10 гр
Какао у праху 1/1
Чај у филтер врећици
Пудинг 1/1
Обланда
Кокос брашно
Сок у брик паковању
Бибер 1/1
Мед 25 гр.
Шпагети 500 гр.
Алкохолно сирће 1/1
Суво грожђе
Павлака за шлаг на бази
биљних масти 1/1
Сода бикарбона 500 гр.
Млеко у тетрапаку 250
мл.
Чоколадно

млеко

у

Паковање 1 кг
У фолији 50 гр.
У фолији 100 гр.
400 ситни, паковање 400грама, енергет.вред.1462 КЈ/348 кцал
Паковање – 1кг
Састојци: шећер, обрано млеко у праху, хидрог. биљна маст,
емулгатор (Е 472 а ) глукозни
Садржај: пшенично брашно, шећер, маслац (8%), глукозни
сируп, хидрог. биљна маст, млеко у праху, кух.со,срдства за
дизање теста (Е 503 и Е 500) емулгатор (сојин лецитин),
антиоксиданс ( Е 224 ), арома, паковање – ринфуз
Садржај: пшенично брашно, шећер, маслац (8%), глукозни
сируп, хидрог. биљна маст, млеко у праху, кух.со,срдства за
дизање теста (Е 503 и Е 500) емулгатор (сојин лецитин),
антиоксиданс ( Е 224 ), арома, паковање – ринфуз
Садржај: кухињска со, шећер, сушено поврће мин 8% ( мрква,
целер корен, першун корен, паштрњак, црни лук),
побољшивачи укуса (мононатријум L– глутаминит, динатријум
–рибонуклеотиди), декстроза, зачини (першун лист, целер
лист, бибер), природне боје (рибофловин,куркумин ). пак 5 кг.
Концетрат- паковање 1 кг., пилећи и говеђи
Паковање у кесице НТТО 5гр
Паковање у кесице НТТО 75гр
Слатка, црвена, млевена, зачинска, паковање 1 кг.
Паковање 500 гр. (10*50гр)
Цео лист ловора, паковање кесице НТТО 15гр.
Паковање, кесице НТТО 10 гр
Састојци: шећер маx 99%, ванилин кристал мин.1% паковање,
кесице НТТО 10гр.
Паковање 500 гр. састојци : шећер у праху, средство против
згрудвавања (силицијум – диоксид)
Пакован у фолији – четвртаст
Састојци: средства за дизање теста (натријум – ходроген
карбонат, динатријум – дифосфат ), скроб. Садржај кесице
развија мин. 2гр. активног CO2 довољно за 0,5 кг. брашна
Са редукованим садржајем масти, паковање НТТО 1 кг.
Паковање 20 филтер кесица, нето тежине од 20 до 30 гр.
Састојци: скроб, кухињска со, арома етил ванилина,
прехрамбена вештачка боја (Е102/ Е124), енерг.вредн. 1445КЈ
(344 kcal), беланчевине 7,5 гр. угљени хидрати 85,4 грама,
масти 0,25 грама, паковање 1 кг.
Паковање у стреч фолији
Паковање 100 гр.
Кашасти сок, паковање тетрапак 250 гр.
Паковање 1 кг
Паковање НТТО 25 гр.
Састојци – наменска пшенична крупица за тестенину, вода,
јаја у праху, глутеинско брашно. Нутритивни састојци у 100 гр.
производа: енергетска врдност 1552КЈ/369 кцал. беланчевине
11,5 гр. угљени хидрати 75,9 гр.масти 1,6 гр. паковање 500 гр.
Природно алкохолно са 9% сирћетне киселине, паковање 1 л.
Паковање 1/1.
Састојци: вода, хидрогенизована рафинисана биљна маст
(25-28%), шећер(10-13%), млечна беланчевина, емулгатори
(Е472б, Е472е, Е322), стабилизатори Е460,Е466, Е340, арома,
со
Паковање у кесице НТТО 500гр
Стерилизовано млеко 3,2% мм (може и са додатком витамина
А и Д3 према наруџбини), Нтто тежина 250 мл. паковање,
тетрапак – дуготрајно
Стерилизовани млечни напитак састојци: стерилизовано
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200 ком.
1200 ком.
1200 ком.
50 ком.
50 кг.
60 кг.

50 кг.

50 кг.

90 кг.

60 кг.
200 ком.
20 ком.
10 кг.
3 кг.
100 ком.
300 ком.
500 ком.
70 кг.
20 кг.
500 ком.
5 кг.
600 ком.
60 кг.
60 ком.
20 кг.
8000 ком.
2 кг.
4000 ком.
20 кг.
60 лит.
10 кг.
45л.
10 ком.
1500 ком.
1500 ком.

тетрапаку 250 мл.

Милк шејк 250мл.
Чоколадни дезерт 30 гр.
Млеко упраху ринфуз 1/1
кг.
Цимет
Вода ½л
Кисела вода 1 ½ л
Павлака за кување 1л
Воћно пуњење 6/1
Мешавина семенки за
пекарство
Корнифлекс
Желатин у кесици 10 гр.
Рузмарин
Босиљак
Бели лук у праху

млеко са 1,0%мм, шећер 5%, како прах 1%, чоколада у праху
0,25%, згушњивач карагенан 0,03% арома ваниле, Нетто
тежина 250 мл. паковање – тетрапак дуготрајно
Стерилизовани млечни напитак састојци: стерилизовано
млеко са 1,0%мм, шећер 5%, са аромама ваниле, воћа. Нетто
тежина 250 мл. паковање – тетрапак дуготрајно
Пакован у фолији 30 гр.
Паковање 1/1

1000 ком.
2000 ком.
10 кг

Паковање 5 гр.
Негазирана, декларисана са датумом производње и роком
трајања
Газирана, декларисана са датумом производња и роком
трајања
Стерилизована, састав: вода, биљна маст, обрано млеко у
праху, малтодекстрим, модификовани кукурузни скроб,
згушњивач Е412, емулгатор Е472е, регулатор киселости Е340
Састав: воће, згушћиваћ кукурузни скроб, лимунска киселина
и конзерванс,разни укуси, паковање 6/1
Лан, голица, сунцокрет, Паковање 1/1
Ринфуз кукурузних пахуљица, Паковање 1/1
Паковање у кесицама НТТО 10 гр.
Паковање у кесицама НТТО 75 гр.
Паковање у кесицама НТТО 75 гр.
Паковање у кесицама НТТО 75 гр.

100 ком.
1000 ком.
100 ком.
50 л.
84 кг.
5 кг.
20 кг.
50 ком.
5 ком.
5 ком.
5 ком.

Изабрани понуђач је у обавези да доставља :
- Извештај о исправности готових производа према динамици назначеној у уговору са
овлашћеном установом;
Партија 14 – сладолед 15555000
Предмет ЈН
Сладолед на штапићу
Сладолед 1000мл

Технички опис
Млечни сладолед са додатком воћа и чоколадним преливом,
декларисан, са датумом паковања и роком трајања

Млечни сладолед са додатком воћа и чоколаде, декларисан
са датумом паковања и роком трајања, НТТО 1000 мл

Количина
1600 ком.
30 ком.

Напомена : - Произвођач мора доставити потврду о уведеном HACCP
Достава производа у температурном режиму до максималних -18ºC и ниже

Напомена понуђачима за све партије :
-

Сваки производ мора имати декларацију са датумом производње и роком употребе.
Декларација производа мора садржати: назив производа; подаци о произвођачу
( место и име произвођача );датум производње и рок трајања
Уз сваку испоруку понуђач је у обавези да достави изјаву ( потврда ) да је испорука по
отпремници безбедна за употребу
Уколико је понуђач Велепродаја исти мора доставити потврду произвођача о
уведеном HACCP
Место испоруке: F-co магацин наручиоца

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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);
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда

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);
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
Доказ: Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за
ветерину да испуњава законске услове за стављање у промет намирница за све партије и Решења
надлежних Министарства наведених , у зависности од партије за коју се конкурише у поглављу III
конкурсне документације.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси
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група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Лице-понуђач, уписано у регистар понуђача НИЈЕ ДУЖНО да приликом подношења
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, у складу са одредбом члана
77. став 4. и 78. став. 5. Закона о јавним набавкама.
ДОКАЗ:Изјава о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона ( уприлогу бр. X).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да поседује стандард НАССР
Доказ:
потврда
произвођача
о
поседовању
сертификата
HACCP”или
одговарајућег” сертификата.
Сертификат НАССР „или одговарајући“ треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу
производње, прераде и промета храном, осим на нивоу примарне производње*, а у складу са
одредбама Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).
Сертификат НАССР или одговарајући треба да буде достављен на српском језику, односно уколико
је Сертификат издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски
језик, овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.
Сертификат је обавезан за све партије.
Неће бити прихваћени докази о фази имплементације, већ само сертификати о имплементираном
НАССР стандарду или другом одговарајућем.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е уколико је под контролом подизвођача делатност
производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње).
У случају подношења заједничке понуде, овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача уколико је
под контролом члана групе делатност производње, прераде и промета хране (осим на нивоу
примарне производње).
Напомена: Уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је да за
предметно добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за осигурање
безбедности хране, осим на нивоу примарне производње.
* Примарна производња јесте производња, узгој и гајење примарних пољопривредних производа,
укључујући жетву и убирање плодова, мужа, гајење животиња пре клања, лов, риболов и сакупљање
самониклих плодова и биљака, као и пратеће активности које се односе на складиштење и руковање
примарних производа на месту производње, транспорт живих животиња, примарних производа, рибе
и дивљачи од места производње до објекта.

2) Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове прописане Законом о
безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/2009) и одговарајућим подзаконским актима
Доказ: Изјава о испуњености прописаних услова (Образац изјаве у прилогу
поглавље XI).
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И У ГРУПИ ПОНУЂАЧА
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из члана 76
овог Закона на начин одређен у конкурсној документацији.

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.
14

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.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

7) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Ужице, Ужичке републике 116, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – намирнице и прехрамбени производи, ЈН бр.
002/19. Партија бр._______са назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до . године до
15.04.2019. године до 11,00 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 15.04.2019. године у 12,00 часова у службеним
просторијама наручиоца уз могућност да јој присуствују заинтересовани представници понуђача уз
оверено пуномоћје.
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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи доказе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач
доказује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са
чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама и све обрасце и изјаве, који су саставни део
конкурсне документације, а који морају бити попуњени, потписани и оверени печатом понуђача.
Препорука наручиоца а све ради ефикаснијег рада комисије приликом јавног отварања
понуда, је да документацију у вези испуњености услова за учешће на конкурсу доставе у засебној
коверти са назнаком Докази о испуњености услова, а понуде за сваку појединачну партију за коју
конкуришу доставе у засебном коверту, са назнаком из става 4. ове тачке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да
је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне
вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. Упутсва
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.Наручилац ће попунити делове модела уговора означене слободним пољем и у случају
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора.

3. ПАРТИЈЕ
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-Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
-Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређене партије
-У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, оне морају бити поднете тако да се
могу оцењивати за сваку партију посебно.
-Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.
-Свака партија је предмет посебног уговора

8) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих школа,
Ужичке републике 116, 31000 Ужице, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра –намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. 002/19
„ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. 002/19
„ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи ЈН бр.
002/19 „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – намирнице и прехрамбени производи, ЈН
бр. 002/19 „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. 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.
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.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. РОК НЕПРОМЕЊЉИВОСТИ ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу рока непромењљивости цена
Рок непромењљивости цена је 12 месеци од дана закључења уговора (цео период важења
уговора).
9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре (рок је дефинисан у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС”, бр. 119/2012)
коју понуђач испоставља на основу документа којим је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција произвођача понуђених добара (намирнице и прехрамбени производи) мора одговарати
условима које Закон прописује за сваку ставку у оквиру партије.
9.4. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 3 дана од дана када је роба поручена – требована
изузев партија 1 – хлеб, кифле и лепиње и партије 8 – млеко, јогурт, кисело млеко и кисела павлака
код којих рок испоруке не може бити дужи од 24 часа од наруџбине. Наручилац задржава право да у
изузетним ситуацијама, за мање количине добара, уз сагласност понуђача – добављача рок испоруке
буде краћи од 3 дана.

Место испоруке:
FCO магацин наручиоца – ђачка кухиња, Ужичке републике 116, Ужице, сваког радног дана
(понедељак – петак) а изузетно уз благовремено обавештавање добављача то може бити и субота
односно недеља, у времену од 06 до 8:30 и од 10 до 13 часова за све партије, осим за:
- партију 1 (хлеб, кифле и лепиње ) и парију 8 (млеко, јогурт, кисело млеко и кисела павлака код):
испорука од 05 часова до 07 часова.
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Испорука добара је сукцесивна према требовању наручиоца.
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
9.6. Захтев у погледу количине добара
Наручилац има право да коригује количине добара наведених у понуди добављача из члана 1 овог
Уговора из оправданих разлога о чему је дужан да благовремено обавести наручиоца
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, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. Изузетно до промене цене може доћи након закључења
уговора, на начин дефинисан законом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
11. 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 чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди ознаком
„ПОВЕРЉИВО“ у горњем десном углу са потписом овлашћеног лица испод ознаке.Уколико се
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, он
мора бити обележен црвеном бојом са ознаком „ПОВЕРЉИВО“ и са потписом овлашћеног лица испод
ознаке.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на такав
начин.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да приликом потписивања
уговора достави регистровану меницу на износ од 20% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а за за
добро извршење посла за цео уговорени период. Подносе се менице и овлашћења који морају бити
евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон депонованих потписа.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Дом ученика
средњих школа, Ужичке републике 116, 31000 Ужице, електронске поште на e-mail:
ducenikauepravnik@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 002/19.
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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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).
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.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ
НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Уколико је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврстан
предмету ове јавне набавке, биће у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење
посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком
важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је у претходној 2018. години остварио већи пословни приход (доказ:
извештај о бонитету, односно биланс успеха, односно потврда пословне банке о оствареном укупном
промету на пословном-текућем рачуну).Овај доказ се доставља по захтеву Наручиоца, уколико две
или више понуда буде имале исту најнижу цену.
18. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Докази се могу достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке
о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене копије доказа из дела IV
конкурсне документације у року од пет дана од дана пријема писаног позива, у супротном наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није у обавези да доставља доказе и податке који су јавно доступни.
19. БИЋЕ РАЗМАТРАНЕ САМО: БЛАГОВРЕМЕНЕ, ОДГОВАРАЈУЋЕ И ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ,
КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ ОДБИО ЗБОГ БИТНИХ НЕДОСТАТАКА (члан 106 ЗЈН) И КОЈЕ НЕ
ПРЕЛАЗЕ ИЗНОС ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора и који је претпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
адресу ducenikauepravnik@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Дом
ученика средњих школа, Ужичке републике 116 Ужице. 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања, уколико је подносилац указао наручиоцу на евентуалне недостаке и
неправилности а наручилац исте није отклонио.
Уколико се захтевом оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је понет 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 10 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са
чланом 156. Закона о јавним набавкамаодносно у висини од 120.000,00 динара на број жиро рачуна:
840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку………........................ [навести
предмет јавне набавке], ЈН број ………..
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

9) 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

10) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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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.

11) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
22

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.

12) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (ПАРТИЈА)_____________________________ [навести предмет
јавне набавке]

Укупна цена без ПДВ-а /дин
Укупна цена са ПДВ-ом/дин
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Период непромењљивости цена
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

________________________________

Напомене:
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Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно и уз њу доствити и Образац структуре цене.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:






Табела 1:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије са ПДВ-ом.
Табела 2:
 У табели 2 уписати учешће у процентима у целокупној набавци наведених трошкова.Обавезно
попунити све тражене позиције.
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Образац структуре цене за партију 1 - хлеб, кифле и лепиње 15812000
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

1

2

3

Хлеб полубели 600 гр (Т-850)
Лепиње 200 гр.
Кифла 150 гр.
Коре за питу

ком.
“
“
кг.

13.000
3.000
3.000
100
УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 2 - конзервисано воће и поврће 15331400
Табела 1
Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

“
“
“
“
“
“
“

100
150
100
20
10
10
15

Предмет ЈН

Јед.
мере

1

Цвекла салата 5/1
Кисели краставчићи 5/1
Паприка црвена (филе.) 5/1
Компот бресква 5/1
Компот кајсија 5/1
Компот шљива 5/1
Шампињони резани 5/1

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 3 - смрзнута лисната пецива 15812100
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

1

2

3

Паштета са сиром 100 гр.
Интеграл. паштете 100 гр.
Празна лисната плетеница
120 гр.
Кроасан са шунком 120 гр.
Кроасан еуро кремом 120 гр.
Кроасан са џемом 120 гр.
Лисната плетеница са сиром
120 гр.
Бурек са месом
Бурек са сиром
Бурек са кромпиром
Бурек са печуркама
Пита са вишњом
Пита са јабукама
Рол виршла у лиснатом тесту
150 гр.
Подлога за пицу 200 гр.
Пита зељаница
Пица бурек
Лиснато тесто

ком.
ком.
ком

1300
1300

ком.
ком.
ком.
ком.

1300
1300
1300

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

500
250
200
200
150
150

ком.

3500

ком.
кг.
кг.
кг.

2.000
300
200
100

1300

1300

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 4 – Јунеће, свињско и пилеће месо 15119000
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

1

2

3

Јунећи бут без коске
Млевено месо II кат. мешано
5/1
Свињски бут без коске
Свињски каре
Пилећи батак и карабатак
Бело пилеће месо филети

кг.

1.200

“

500

“
“
“
„

600
300
1100
300
УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 5 - роштиљско месо 15110000
Табела 1
Предмет ЈН
1

Ћевапи
Пљескавице 120 гр.
Роштиљска кобасица свежа

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

кг.
“
„

400
300
100

Јед.
мере

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 6 - зачињено месо 15131200
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

кг.

100

“

100

„

100

Бечка шницла свињска 140
гр. ком, пак 5/1
Бечка шницла пилећа .140 гр.
ком, пак 5/1
Бечка шницла ћурећа 140 гр.
ком, пак. 5/1

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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у

Образац структуре цене за партију 7 - Месне прерађевине 15131000
Табела 1
Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

“
“
„
“
“
“
“

450
300
150
450
150
80
80

ком.

3200

ком.

1.200

ком.
кг.
ком.
ком.

600
200
600
1.300

Предмет ЈН

Јед.
мере

1

Виршла пилећа – ринфуз
Грил кобасица танка
Париска кобасица
Шунка у омоту
Паризер пилећи
Сланина барена – хамбуршка
Сува свињска ребра
Пилећа паштета у ал. фолији
75 гр
Рибља паштета у ал. фолији
75 гр
Месни нарезак 100 гр.
Маст свињска (10кг.пак)
Сардина 125 гр.
Туњевина у комадима 170 гр.

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 8 - Риба замрзнута 15220000
Табела 1
Предмет ЈН
1

Ослић филет
Ослић бели филет
Пангасиус филет
Рибље пљескавице замрз.
Рибљи ћевапи замрсзнути
Пан. филет ослић са сиром
Пан. филет ослић спанаћ
Колутићи лигње

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

кг.
кг.
“
“
“
„
„
„

150
250
600
100
100
150
100
50

Јед.
мере

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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у

Образац структуре цене за партију 9 15500000

Млеко, јогурт, кисело млеко и кисела павлака

Табела 1
Предмет ЈН
1

Млеко слатко 1/1 ПВЦ
Јогурт у чаши 0,18 л
Кисело млеко у чаши 0,18
Кисела павлака 2/1

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

лит.
ком.
ком.
ком.

1.500
15.000
10.000
220

Јед.
мере

УКУПНО:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 10 - Кајмак и сиреви 15540000
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

1

2

3

Сир крављи средњи
Кајмак средњи
Сир “фета” 1/1
Ситан сир (мрвице)
Качкаваљ (45% млеч. масти)
Топљени сир 6/1

кг.
“
“
“
“
ком.

300
250
200
50
200
100
УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 11 - Свеже воће и поврће 15300000
Табела 1
Предмет ЈН
1

Јабука “јонатан” I кл.
Крушка
Лимун
Поморанџа
Мандарина
Грожђе
Банана
Бресква
Нектарина
Јагоде
Лубеница
Бадем
Лешник
Ораси
Кромпир
Купус
Лук црни
Лук бели
Шаргарепа
Пасуљ “тетовац”
Паприка свежа сезонска
Зелена салата
Парадајз
Краставац
Шампињони свежи
Тиквица млада

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

2

3

кг.
„
“
“
“
“
“
“
“
“
„
„
„
„
“
“

1200
100
150
750
250
350
1000
200
100
250
150
2
2
15
3000
3000

“
“
“
“
“
ком.
кг.
„
„
„

400
5
150
600
600
1.000
1.000
300
300
50
УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
35

у

Образац структуре цене за партију 12 - Замрзнуто воће и поврће 15331170
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

1

2

3

Замрзнута вишња 10/1
Замрзнута малина 10/1
Замрзнути грашак 10/1
Замрзнута боранија 10/1
Замрзнута шаргарепа 10/1
Замрзнуто мешано поврће
10/1
Замрзнут помфрит 2,5/1
Замрзнути кукуруз шећерац
ринфуз 10/1
Замрзнути спанаћ 10/1

кг.
“
“
“
“
“

60
60
500
300
150

“
„

1.000

„

50

200

50
УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 13 - Остала прехрамбена роба 15800000
Табела 1
Предмет ЈН

Јед.
мере

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

1

2

3

Брашно пшенично Т-500 25/1
Брашно кукурузно бело
Со кухињска јодирана 5/1
Шећер кристал 50/1
Уље сунцокретово ПВЦ 1/1
Палмино уље 25/1
Јаја „А“ класа
Пиринач 10/1
Сусам 1/1
Макарона ринфуз

кг.
кг.
кг.
кг.
лит.
лит.
ком.
кг.
кг.
кг.

350
150
150
600
550
600
16.500
220
15
150

Резанци за супу
Маргарин стони 250 гр.
Маслац у ал.фолији 20 гр.
Кромпир пире у пахуљиц. 5/1
Сенф 2/1
Кечап 1/1
Мајонез 2/1
Презла 1/1
Мармалада 30 гр.
Мармелада мешана 2/1
Еуро-крем 1/1
Еуро-блок 50 гр.
Наполитанке 100 гр.
Гриз пшенични 400 гр.
Чоколада за кување
Шлаг 5/1
Кекс четвртасти (ринфуз)
Кекс млевени (ринфуз)
Зачин 5/1
Концентрат за супу 1/1
Оригано 5 гр.
Першун у кесици 100 гр.
Алева паприка 1/1
Сирови квасац 500 гр.
Лолбер 15 гр.
Лимунтус 10 гр.
Ванилин шећер 10 гр.
Шећер у праху 500 гр.
Биљни сир
Прашак за пециво 10 гр
Какао у праху 1/1 гр.
Чај у филтер врећици

кг.
кг.
ком.
кг.
ком.
ком.
ком.
кг.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
ком.
ком.
кг.
кг.
ком.
ком.
ком.
кг.
кг.
ком.
кг.
ком.

80
180
3.000
250
20
500
120
100
3.000
20
200
1200
1200
50
50
60
50
50
90
60
200
20
10
3
100
300
500
70
20
500
5
600

37

(паковање 20/1)
Пудинг 1/1
Обланда
Кокос брашно
Сок у брик паковању 200 мл.
Бибер 1/1
Мед 25 гр.
Шпагети 500 гр.
Алкохолно сирће 1/1
Суво грожђе
Павлака за шлаг на бази
биљних масти 1/1
Сода бикарбона 500 гр.
Млеко у тетрапаку 0,25л.
Чоколадно млеко у тетрапаку
0,25 л.
Милк шејк 0,25 л
Чоколадни дезерт 30 гр.
Млеко у праху
Цимет 5 гр.
Вода негазирана 1/2л
Вода газирана 1 1/2л
Павлака за кување 1000мл
Воћно пуњење 6/1
Мешавина
семенки
за
пекарство 1/1
Корнифлекс ринфуз
Желатин у кесици 10гр.
Рузмарин 75 гр.
Босиљак 75 гр.
Бели лук у праху 75 гр.

кг.
ком.
кг.
ком.
кг.
ком.
кг.
лит.
кг.

60
60
20
8.000
2
4.000
20
60
10

л.

45

ком.
ком.

10
1.500

ком.

1.500

ком.
ком.
кг.
ком.
ком
ком.
ком.
кг.

1000
2.000
10
100
1000
100
50
84

кг.

5

кг.
ком.
ком.
ком.
ком.

20
50
5
5
5
УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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Образац структуре цене за партију 14 - Сладолед 15555000
Табела 1
Предмет ЈН
1

Сладолед на штапићу
Сладолед 1000мл.

Колич
ина

Једин.
цена без
ПДВ-а

Једин.
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

ком.
кг.

1600
30

Јед.
мере

УКУПНО:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 45 дана ) од дана отварања понуде
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : _____________ дин.
ПДВ : _____________ дин.
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ : _____________ дин.
НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНА :_______________________________(дана)
НАПОМЕНА:________________________________________________________________________

Табела 2
Р.бр.
Процентуално учешће одређене врсте Износ у процентима
трошкова
целокупниј набавци
1.
Учешће произвођачке цене/набавне цене
%
2.
Учешће трошкова превоза
%
3.
Малопродајна маржа
%
4.
Остали трошкови
%
5.
Порез на додату вредност
%
6.
Укупно процентуално учешће свих трошкова
100 %
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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, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке........................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне
набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

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

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број
јавне набавкe], 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;
6) Понуђач испуњава додатне услове:
Извод биланса стања за претходне три обрачунске године (2016,2017 и 2018) ;
Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. Да има најмање 3
стално запослених радника и једно превозно средство која обезбеђују одржавање
квалитета производа;
Доказ о примени одговарајућих система квалитета (ХЦЦП).
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач...................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке.............................................................................[навести предмет јавне набавке и број партије]
бр. ......................[навести редни број јавне набавкe], поштовао је 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.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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

43

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА

Набавка добра- намирнице и прехрамбени производи за 2019. годину

ИЗЈАВА ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, у случају да ми у отвореном
поступку за јавну набавку бр. 002/2019 –Намирнице и прехрамбени производи за 2019. годину буде
додељен уговор за партију ___________________________________________________________
(уписати број и назив партије), уз прву , и сваку наредну, испоруку сваке конкретне врсте добара
достављати Наручиоцу потврду (изјаву) о испуњености прописаних услова: у погледу безбедности,
квалитета, микробиолошке исправности и других захтева везаних за храну, да је произведена и
прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је снабдевена декларацијама
произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за употребу и чувана у прописаним
условима за наведену врсту производа и да се транспортује у превозном средству које испуњава
прописане услове.
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.

Датум
______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
___________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 1. ХЛЕБ, КИФЛЕ И ЛЕПИЊЕ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 1, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
45

_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене
цене не могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
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у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________

47

XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 2. КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр.2, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене
цене не могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
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квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________

50

XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 3. СМРЗНУТА ЛИСНАТА ПЕЦИВА
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 3, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
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уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 4. ЈУНЕЋЕ, СВИЊСКО И ПИЛЕЋЕ МЕСО
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 4, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
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уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 5. РОШТИЉСКО МЕСО
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 5, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
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рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 6. ЗАЧИЊЕНО МЕСО
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 5, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
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рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 7. МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 6, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
Члан 3.
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Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.
Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
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уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској години
биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач
За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 8. РИБА ЗАМРЗНУТА
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 7, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.
Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
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квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач
За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 9. МЛЕКО, ЈОГУРТ, КИСЕЛО МЛЕКО И КИСЕЛА ПАВЛАКА
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 8, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________

69

Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
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квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач
За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 10. КАЈМАК И СИРЕВИ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 9, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
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уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 11. СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 10, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
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уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 12. ЗАМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.
Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19-Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 11, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
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уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 13. ОСТАЛА ПРЕХРАМБЕНА РОБА
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.

Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19 Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 12, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
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квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 68/15), након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 002/19 - Намирнице и прехрамбени производи,
закључује се
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Партија 14. СЛАДОЛЕД
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Дом ученика средњих школа Ужице Ужичке републике 116.
МБ: 07156855 ПИБ: 101780217 ТР: 840-201661-37 које заступа директор Зоран Поповић (у даљем

тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ:_________________________________________________МБ____________________
ПИБ__________________________ТР_________________________________
које
заступа
директор ___________________________________ ( у даљем тексту ДОБАВЉАЧ) с друге стране.

Члан 1.
Наручилац је одлуком о додели Уговора број ________________ од _________20___. године
Понуђачу Добављачу доделио уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
добара бр 002/19 Намирнице и прехрамбени производи за потребе Дома ученика средњих школа
Ужице.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- намирнице и
прехрамбени производи за потребе наручиоца, партија бр. 12, а у свему у у складу са понудом
добављача број________од___________године.

Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
1._________________________________________ из_________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
3._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
4._________________________________________ из _________у _________% од укупне вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача
в) заједно са понуђачима из групе понуђача:
1._________________________________________ из ____________________
2._________________________________________ из ____________________
3._________________________________________ из ____________________
4._________________________________________ из _____________________
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Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди Добављача бр.
_______ од _______________ године, појединачно, као и у укупном износу за сва предметна добра од
_______________ динара и словима (________________________________________)
без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно у износу од ____________ динара и словима
(________________________________________) са урачунатим порезом на додатну вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде односно набавке, транспорта и испоруке односно све
елементе структуре цене дате у конкурсној документацији (одељак VII).
Члан 4.

Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са структуром понуђене цене не
могу се мењати до истека рока важења уговора.
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на текући
рачун Добављача број__________________код_______________________банке.

Члан 6.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара
обраћа се Добављачу требовањем робе писмено или из разлога хитности усмено телефонским
путем у коме конкретизује врсту и количину потребних добара, с тим што Наручилац задржава право
да одступи од планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку предметних добара
дефинисаних чланом 2. овог уговора Наручиоцу у року који не може бити дужи од 1 дан од дана када
је роба поручена – требована.
Место испоруке : FCO Магацин наручиоца - кухиња Дома ученика средњих школа – Ужице, Ужичке
републике 116, у времену од 5
часова до 6,30 часова и од 10 часова до 13 часова сваког радног дана. Изузетно испорука може бити
и суботом односно недељом о чему ће наручилац благовремено обавестити добављача.
На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Добављач је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписује и Добављач и
Наручилац.
Члан 7.
Продавац је, при свакој испоруци робе, обавезан доставити потврду (изјаву) о испуњености
прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других захтева
везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да је
снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за
употребу и чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у
превозном средству које испуњава прописане услове.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно декларисанa, упакованa и обележенa са ознаком
произвођача. Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара датих у понуди
добављача број__________________________од _______________________године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
Члан 9.
Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису
прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у
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квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Добављача да изврши нову испоруку добара
уговореног квалитета најкасније у року од 1 (једног) дана од дана потписивања Записника о
рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Добављачу.
Уколико се приликом обраде добара установи да иста нису прописаног квалитета, Наручилац може
уложити рекламацију с` тим да Добављач може да изврши увид у добра која су предмет рекламације
у циљу замене добара. По извршеном увиду Добављач је у обавези да након извршеног увида у року
од 1(једног) дана замени испоручена добра, одговарајућег квалитета.
Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативни
пријем добара. Квантитативни пријем добара врши се бројањем и мерењем, а на oснову отпремнице
Добављача.
Представник Наручиоца је дужан да Добављачу стави приговор на количину добара која се
испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом
обавезати Добављача да испоручи недостајућа добра уроку од 1(једног) дана од дана потписивања
Записника о рекламацији.
Члан 10.
У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну робу,
што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. Једнострани раскид
уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно чл.124.Закона о облигационим
односима), од стране Продавца:
-

испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди);
испорука робе у недовољној количини;
неблаговремена испорука;
промене цена, супротно чл.4.Уговора

Члан 11.
Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а, у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 12 месеци од дана
закључења уговора с тим што се исти анексом може продужити до избора понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке за 2020. годину а најдуже два месеца.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница, сачињавањем
анекса у писаној форми.
Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са овим уговором решавати споразумно, а
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава Наручилац, а 2 (два)
Добављач

За добављача
Директор

За наручиоца
Директор

____________________

______________________
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