Пословно/ИНТЕРНО

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Наручилац: Дом ученика средњих школа- Крагујевац
–интернет адреса - www.artem.edu.rs
Адреса наручиоца

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 23.

Матични број

07151586

Назив банке

Управа за трезор

Текући рачун

840-12661-72

Шифра делатности

5590

ПИБ

101577065

Е-mail: artem@artem.edu.rs

www.artem.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
3. Предмет јавне набавке : набавка добара
4. Лице за контакт: Мирјана Ранковић, e-mail адреса artem.sek@artem.edu.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
-

Предмет јавне набавке је: набавка добара – намирнице за припремање хране

-

шифра из општег речника набавке: 15110000 – месо; 15130000- месни производи;
15300000 – воће поврће и сродни производи; 15500000 – млечни производи;
15800000 – разни прехрамбени производи; 15811000 – хлебни производи.

2. Јавна набавка је обликована по партијама
3. Опис, спецификација и количине дати су у конкурсној документацији: Прилог 5 и
6/1-6/10 (Понуда и спецификација предмета набавке)
4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Пословно/ИНТЕРНО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, НАЧИН, РОКОВИ, МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН
ОТВАРАЊА ПОНУДА
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у отвореном поступку („Службени гласник РС“, бр. 86/15), и Одлуке бр. VII/01-121 од
23.03.2016. године о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.4. ради склапања
уговора о набавци намирница за припремање хране Наручилац Дом ученика средњих
школа Крагујевац, у поступку јавне набавке број 4/16, позива понуђаче да поднесу писану
понуду у отвореном поступку јавне набавке по партијама бр.4/16. чији је предмет набавка
прехрамбених намирница и то: партија 1. Хлеб и пекарски производи; 2. Млеко и млечни
производи; 3. Роба широке потрошње; 4.Свињско и јунеће месо 5. Пилеће месо 6. Месне
прерађевине 7. Риба 8. Јаја 9. Воће 10. Пијачни производи
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са конкурсном
документацијом и Законом о јавним набавкама. Понуђач је дужан да испуњава услове
дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и Правилником, што доказује на начин
дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и
да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се
једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и
овереним обрасцима узети у разматрање.
Конкурсна документација се може преузети са Портала ЈН и са сајта наручиоца:
www.artem.edu.rs или лично у просторијама наручиоца, ул. Саве Ковачевића бр.23.
Крагујевац, радним данима од 09-14 сати.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „понудане отварај“, називом и бројем јавне набавке и назнаком партије, поштом или лично, на
адресу: Дом ученика средњих школа, Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр.23. до дана
9.05.2016. године до 12.00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, број телефона и
адреса понуђача.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у
разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања
биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 09.05.2016. године у 13,00 часова у
просторијама Дома ученика средњих школа, Крагујевац. Отварању понуда може
присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања
понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у року од 10 радних дана од
дана јавног отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, у
писаној форми на адресу: Дом ученика средњих школа, Саве Ковачевића 23.,34000
Крагујевац, или на e-mail адресу: artem.sek@artem.edu.rsРадно време наручиоца је од 08-16
сати у петодневној радној недељи..

Пословно/ИНТЕРНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА,
КРАГУЈЕВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка бр. 4/16
Отворени поступак за јавну набавку добара по партијама
Бр.из Плана набавки 1.1.2. Намирнице за припремање хране:
1. Хлеб и пекарски производи
2. Млеко и млечни производи
3. Роба широке потрошње
4. Свињско и јунеће месо
5. Пилеће месо
6. Месне прерађевине
7. Риба
8. Јаја
9. Воће
10. Пијачни производи
(укупан број страна: 76)

Крагујевац
Април, 2016.године

Пословно/ИНТЕРНО

С А Д Р Ж А Ј:

1.

Прилог 1 - Oпшти подаци о набавци и предмету набавке

2.

Прилог 2 - Позив за подношење понуде, начин, рокови, место, време и начин отварања
понуда

3.

Прилог 3. - Упутство понуђачима како да сачине понуду

4.

Прилог 4. - Услови за учешће у поступку јавне набавке

5.

Прилог 5 - Образац понуде

6.

Прилог 6 – Спецификација предмета набавке

7.

Прилог 7 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа

8.

Прилог 8. - Подаци о понуђачу

9.

Прилог 9. - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

(прилог 6-1 до 6-10)

10. Прилог 10. - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
11. Прилог 11. - Општи подаци о подизвођачу
12. Прилог 12. - Општи подаци о члану групе понуђача
13. Прилог 13. - Изјава о достављању менице и меничног овлашћенја за добро извршење
посла
14. Прилог 14. - Модел уговора о купопродаји намирница за припреманје хране
15. Прилог 15. - Образац трошкова припреме понуде
16. Прилог 16. - Текст изјаве о независној понуди
17. Прилог 17- Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке
18. Прилог 18- Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке
19. Прилог 19 - Потврда инвеститора/наручиоца
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Пословно/ИНТЕРНО

ПРИЛОГ 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Наручилац: Дом ученика средњих школа- Крагујевац
–интернет адреса - www.artem.edu.rs
Адреса наручиоца

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 23.

Матични број

07151586

Назив банке

Управа за трезор

Текући рачун

840-12661-72

Шифра делатности

5590

ПИБ

101577065

Е-mail: artem@artem.edu.rs

www.artem.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
3. Предмет јавне набавке : набавка добара
4. Лице за контакт: Мирјана Ранковић, e-mail адреса artem.sek@artem.edu.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
-

Предмет јавне набавке је: набавка добара – намирнице за припремање хране

-

шифра из општег речника набавке: 15110000 – месо; 15130000- месни производи;
15300000 – воће поврће и сродни производи; 15500000 – млечни производи;
15800000 – разни прехрамбени производи; 15811000 – хлебни производи.

2. Јавна набавка је обликована по партијама
3. Опис, спецификација и количине дати су у конкурсној документацији: Прилог 5 и
6/1-6/10 (Понуда и спецификација предмета набавке)
4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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Пословно/ИНТЕРНО

ПРИЛОГ 2
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, НАЧИН, РОКОВИ, МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН
ОТВАРАЊА ПОНУДА
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12
и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
отвореном поступку („Службени гласник РС“, бр. 86/15), и Одлуке бр. VII/01-121 од
23.03.2016. године о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.4. ради склапања
уговора о набавци намирница за припремање хране Наручилац Дом ученика средњих школа
Крагујевац, у поступку јавне набавке број 4/16, позива понуђаче да поднесу писану понуду у
отвореном поступку јавне набавке по партијама бр.4/16. чији је предмет набавка
прехрамбених намирница и то: партија 1. Хлеб и пекарски производи; 2. Млеко и млечни
производи; 3. Роба широке потрошње; 4.Свињско и јунеће месо 5. Пилеће месо 6. Месне
прерађевине 7. Риба 8. Јаја 9. Воће 10. Пијачни производи
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са конкурсном документацијом
и Законом о јавним набавкама. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75.
Закона о јавним набавкама и Правилником, што доказује на начин дефинисан конкурсном
документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да
попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино
понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним
обрасцима узети у разматрање.
Конкурсна документација се може преузети са Портала ЈН и са сајта наручиоца:
www.artem.edu.rs или лично у просторијама наручиоца, ул. Саве Ковачевића бр.23.
Крагујевац, радним данима од 09-14 сати.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „понуда-не
отварај“, називом и бројем јавне набавке и назнаком партије, поштом или лично, на адресу:
Дом ученика средњих школа, Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр.23. до дана 9.05.2016.
године до 12.00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, број телефона и адреса
понуђача.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у
разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања
биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 09.05.2016. године у 13,00 часова у
просторијама Дома ученика средњих школа, Крагујевац. Отварању понуда може
присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања
понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у року од 10 радних дана од
дана јавног отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, у писаној
форми на адресу: Дом ученика средњих школа, Саве Ковачевића 23.,34000 Крагујевац, или
на e-mail адресу: artem.sek@artem.edu.rsРадно време наручиоца је од 08-16 сати у
петодневној радној недељи..
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Пословно/ИНТЕРНО

ПРИЛОГ 3.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

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

3.2

САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама што
доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења
понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у
конкурсној документацији. Испуњавање услова из члана 75. Закона о јавним набавкама је
детаљније наведено у поглављу 4. предметне конкурсне документације.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима,
потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном
документацијом.
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача
који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то
учинити овлашћени представник групе понуђача.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени
члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да
је сагласан са моделом уговора.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду са групом
понуђача, дужан је да у свему примени одредбе чл. 80. и 81. ЗЈН.
• Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке
делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на
његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко
подизвођача. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача.
• Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Саставни део заједничке
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садрже 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
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-

понуђачу који ће издати рачун
рачуну на који ће бити извршено плаћање
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Саваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, док
услове из члана 75.став 1 тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Наручилац може од понуђача, у писаној форми, тражити додатна објашњења одређених
елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема
захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити,
као неодговарајућа.
Наручилац задржава право провере достављених докумената тј. прилога од стране понуђача.
Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог
документа, понуда ће се одбити, као неодговарајућа.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да, на позив наручиоца, у
року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца, достави оригинале или
оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у
супротном његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
документује на прописани начин.
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Наручилац
није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је понуда
прихваћена или не.

3.3

ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, пре истека рока за
подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” или
“Повлачење понуде” за јавну набавку бр. ____ – ________________ (назив пројекта), у
______________.

3.4

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни,
а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
-уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним;
-уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално.
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3.5

ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде, у смислу
Закона о јавним набавкама ( чл. 3, став1. тачке 31,32,и 33. ЗЈН).

3.6

ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за избор најповољније понуде сагласно одредбама члана 109.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

3.7

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више (све) партије, у ком случају се за сваку
партију подноси одвојена понуда у посебној коверти, са назнаком партије. Понуђач који
подноси понуде за две или више партија, подноси доказе о испуњености обавезних услова
само уз једну партију, а доказе о испуњености додатних услова уз односну партију. За
сваку партију понаособ се достављају попуњени и оверени обрасци из тендерске
документације и модел уговора.

3.8

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

3.9

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена. У случају понуда са истом
ценом, предност ће имати понуђач са, дужим роком гарнтованог важења цене, а у случају да
и тада не може да се изврши избор, предност ће имати понуђач са краћим роком испоруке.
Уколико и тада не може да се изврши избор, избор ће се извршити жребом у присуству
овлашћених представника понуђача са истим бројем бодова (иста цена одн.рок испоруке). О
датуму жребања наручилац ће писменим путем обавестити све понуђаче. Жребање ће се
извршити у присуству чланова комисије за ЈН, тако што ће се називи наручиоца са истим
бројем бодова исписати на појединачним папирима и запечатити у одвојеним необележеним
ковертама које ће бити стављене у исту кутију, одакле ће бити извршено извлачење од стране
лица које споразумно одређују присутни овлашћени представници предлагача. Понуђач чији
је назив у коверти која је прво извучена и отворена, сматраће се изабраним понуђачем. О
току жребања, спроведеном поступку и исходу жребања сачињава се записник.

3.10 ВАЛУТА
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се искључиво у динарима.
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3.11 ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом .
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
Продавац гарантује цену производа из прихваћене понуде у року опције важења цена у
понуди (гарантовано важење цена). Након истека рока гарантованог важења цена, у случају
да дође до промена на тржишту које доводе до промена цена производа (осим за партије:
воће и пијачни производи), у случају промене индекса потрошачких цена по последње
објављеном податку Републичког завода за статистику за +/- 5% (пет процента), и то у
односу на објављен податак тог завода за месец у коме је вршена последња промена цена,
може доћи до корекције јединичних цена добара која су предмет овог уговора, уз сагласност
обе уговорне стране. У овом случају продавац може писмено захтевати промену цене, при
чему захтев мора бити образложен и допуњен изводом са сајта Републичког завода за
статистику, при чему се промена цена може вршити само до % (процента) промене индекса
потрошачких цена. Подаци о индексу потрошачких цена објављују се у Служебном гласнику
Републике Србије, у складу са законом.
У случају да код појединих добара која су предмет уговора дође до промена цена које нису
предвиђене уговором одн. конкурсном документацијом, ово питање ће се регулисати
анексом уговора.
Продајна цена воћа/пијачних производа утврђује се приликом сваке испоруке, тако што се
на тржишну цену на кванташкој пијаци у Београду на дан испоруке, додаје/одузима
процентуални износ повећања/умањења који је уписан у прихваћеној понуди од стране
понуђача, при чему се узимају максималне цене свежег воћа и поврћа на кванташкој пијаци
у Београду, које се објављују на званичном интернет сајту Министарства пољопривреде РС:
www.stips.minpolj.gov.rs.
Уколико из техничких разлога подаци са овог сајта нису доступни , за утврђивање
продајне цене користиће се извештаји о кретању цена надлежних служби на кванташкој
пијаци у Београду, а у крајњем случају користиће се цене на зеленој пијаци у месту
наручиоца.

3.12 УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање је сукцесивно, по извршеној испоруци у року од најдуже 45 дана, од дана
испостављене оригиналне и оверене фактуре и отпремнице.

3.13 РОКОВИ
Рок за испуњење уговора – понуђач је дужан да уговорене количине испоручује
сукцесивно, по требовању наручиоца, у року који не може бити дужи од три дана од дана
пријема појединачног захтева за испоруку (требовања).

3.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве: да ће на дан
закључења уговора доставити наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу и
менично овлашћење (за добро извршење посла) у корист наручиоца, која треба да буде
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са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.
.

3.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, на
адреси: Дом ученика средњих школа, Крагујевац ул. Саве Ковачевића 23., са назнаком:
"Питања за јавну набавку бр.___. или на e-mail адресу artem.sek@artem.edu.rs Тражење
додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

3.16 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као
неисправна.

3.17 МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел
уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора
попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе
понуђача.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

3.18 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је десет радних дана од дана
јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само
закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не
могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење
захтева за заштиту права, у року утврђеном законом.
Обавештење о закљученом уговору објављује се на Порталу јавних набавки у
законском року.

3.19 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може
уложити захтев за заштиту права, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама.
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији непосредно или поштом препоручено, са повратницом.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од пријема Захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права 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, сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу ЈН.
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.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на
предлог наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 120.000,00 динара и достави доказ одн.потврду о извршеној уплати таксе
која треба да садржи и следеће елементе: број рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања 153
или 253; позив на број: број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права; сврха уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права. Упутство о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права може се наћи на сајту Републичке комисије за заштиту права
понуђача.
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ПРИЛОГ 4
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
( у складу са чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама)

А

- Обавезни услови понуђачима прописани , чл.75. ЗЈН и то:
1- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ: извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне регистре, осносно
надлежног Привредног суда)
2- Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
Доказ:
- за правно лице као понуђаче:
Извод из казнене евиденције Основног суда, односно уверења Основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није
осуђиван за кривична дела против привреде, животне средине, примања или
давања мита, преваре;
Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал )
Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе;
Уверења из казнене евиденције надлежне ПУ МУП за законског заступника, као
доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
органозоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, примања или давања мита и
преваре.
Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене
евиденције.
Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача, односно достављају га
сви чланови групе понуђача.
- за предузетника као понуђача:
Уверење из казнене евиденције надлежне ПУ МУП, као доказ да понуђач није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан органозоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, примања или давања мита и преваре.
- за физичко лице као понуђача:
Уверење из казнене евиденције надлежне ПУ МУП, као доказ да понуђач није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан органозоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, примања или давања мита и преваре.
3- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији,
Доказ: Потврда органа пореске управе као и потврда надлежног органа локалне
самоуправе о јавним дажбинама које се измирују на локалном нивоу;
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4- Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст. 2. ЗЈН).
Доказ: изјава о поштовању обавеза 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;
5- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
Доказ: Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде да је уписан у Централни регистар у складу
са чл.15.Закона о безбедности хране («Сл.гл.РС» 41/09).
Б- Доказивање испуњености услова
1- Докази из става „А“ , тачке 2.и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
2- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у тачки А, под редним бројем 1, 2, 3. и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН,
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац/прилог 17 ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом.
3- Испуњеност обавезног услова из тачке А – тачка 5., доказује се достављањем
наведеног доказа.
4- Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави копију захтеваних
(наведених) доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ( докази за услове 1-3 из тачке „А“), под условом
да у том случају у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
6- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН (тач.А 1-3), сходно чл. 78. ЗЈН.
А/1 – Додатни услови предвиђени чл.76. ЗЈН и то:
За партију 1.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
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3. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то: најмање

једно
одговарајуће возило са термокингом за транспорт производа који су предмет јавне
набавке до купца
Доказ: Фотокопије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна
дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришће ња возила.
Поседовање термокинга на возилима се доказује достављањем копија уверењаатеста за термо кинг, или фотографија на којима се јасно виде регистарска ознака
и термокинг за возило које је предмет доказивања

4. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом - да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца који
се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности која је
мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
Уколико понуђач није произвођач, у обавези је да наведе за сваки понуђени производ
назив произвођача и да достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и
додатних услова: А/1 – Тач.1. 2. и 3. за произвођача.
За партију 2.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже минималним техничким и кадровским капацитетом, и то:

-

најмање једно одговарајуће возило са термокингом за транспорт производа који
су предмет јавне набавке до купца
да има најмање једног технолога радно ангажованог на одговарајућим пословима
Доказ: технички капацитет се доказује фотокопијама важећих саобраћајних
дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се
доказује достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија на
којима се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су предмет
доказивања
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М обрасца
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4. Да понуђач располаже (и достави) потврде надлежног органа о квалитету производа

за сваки производ
Доказ: Достављају се резултати анализа о испитивању за сваки производ. Доказ
не може бити старији од 3 (три) месеца од дана одварања понуда.
5. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца који
се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности која је
мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
Уколико понуђач није произвођач, у обавези је да наведе за сваки понуђени производ
назив произвођача и да достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и
додатних услова: А/1 – Тач.1. 2. 3. и 4. за произвођача.
За партију 3.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то:

-

најмање два одговарајућа возила – камиона за транспорт производа који су
предмет јавне набавке до купца
Доказ: технички капацитет се доказује Фотокопијама важећих саобраћајних
дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила.

3. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца који
се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности која је
мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
За партију 4., 5. и 6.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP(за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач располаже минималним кадровским и техничким капацитетом, и то:
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-

најмање један ветеринар (стално запослен или ангажован по уговору) и један
технолог (стално запослен или ангажован по уговору)
најмање два одговарајућа возила – хладњаче за превоз производа који су предмет
јавне набавке до купца
Доказ:
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М обрасца
Технички капацитет се доказује фотокопијама важећих саобраћајних дозвола,
односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника
возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном
основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се доказује
достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија на којима се
јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су предмет доказивања

3. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца који
се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности која је
мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
4. Да

понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом(завод, институт, центар и
сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
понуђених производа, чији ће се резултати прилагати уз сваку испоруку ових
производа.
Доказ: Фотокопија уговора

5. Да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој

здравственој исправности за сваки производ и исте достави
Доказ: Фотокопије декларација или атеста
Уколико понуђач није произвођач, у обавези је да наведе за сваки понуђени производ
назив произвођача и да достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и
додатних услова: А/1 – Тач.1. 2., 4.и 5. за произвођача, као и важећи Уговор о пословној
сарадњи са произвођаћем (оверен код суда , одн. надлежног оверавача уколико се ради о
физичком лицу), одн.привредним субјектом који се бави предметном делатношћу.
За партију 7.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка
односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом(завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже (и достави) потврде надлежног органа о квалитету производа

за сваки производ
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Доказ: Достављају се резултати анализа о испитивању за сваки производ. Доказ
не може бити старији од 12 (дванаест) месеци од дана одварања понуда.
4. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то:

-

најмање једно одговарајуће возило са термокингом за транспорт производа који
су предмет јавне набавке до купца.
Доказ: технички капацитет се доказује Фотокопијама важећихсаобраћајних
дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се
доказује достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија на
којима се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су предмет
доказивања

5. Уколико понуђач није увозник, потребно је да има уговор о пословно техничкој

сарадњи са увозником, као и доказ о примени ХАЦЦП стандарда од стране увозника,
за предмет набавке.
Доказ: Фотокопија уговора и фотокопија ХАЦЦП стандарда за увозника за
предмет набавке
За партију 8.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка
односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом(завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже (и достави) потврде надлежног органа о квалитету производа

Доказ: Достављају се резултати анализа о испитивању за наведене производе.
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца од дана одварања понуда.
4. Да понуђач располаже минималним кадровским и техничким капацитетом, и то:

-

најмање један ветеринар (стално запослен или ангажован по уговору) или један
технолог (стално запослен или ангажован по уговору)
најмање једно одговарајуће возило са термокингом за превоз производа који су
предмет јавне набавке до купца
Доказ:
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М обрасца
Технички капацитет се доказује Фотокопијама важећих саобраћајних дозвола,
односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника
возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном
основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се доказује
достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија на којима се
јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су предмет доказивања
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5.

Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две
године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца који
се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности која је
мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године

Уколико понуђач није произвођач, у обавези је да достави уговор о пословно техничкој
сарадњи са произвођачем и да достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и
додатних услова: А/1 – Тач.1. 2., 3. и 4. за произвођача.
За партију 9. и 10.
Уколико је понуђач пољопривредни произвођач,
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач има активно регистровано пољопривредно газдинство са мин. 10 (десет)

ha обрадивог земљишта за производњу – гајење воћа/поврћа
Доказ: Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства са Прилогом 3.
Засејане културе из Управе за трезор.
3. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
понуђених производа, чији ће се резултати прилагати уз сваку испоруку ових
производа.
Доказ: Фотокопија уговора
4.

-

Да понуђач располаже минималним техничким и капацитетом и то:
најмање два доставна возила
одговарајући магацински простор са хладњачом за складиштење и чување
предметних намирница
Доказ:
- копије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није
издата на име
понуђача као власника возила, поред копије важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила
- за објекте (магацин) –доказ о правном основу коришћења објекта (извод из
листа непокретности/пописне листе основних средстава, уговор о
купопродаји, уговор о најму-закупу или други валидан доказ);
- за хладњачу – доказ о правном основу коришћења (извод из листа
непокретности/пописне листе основних средстава, уговор о купопродаји,
уговор о најму-закупу или други валидан доказ);

5. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца који
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се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности која је
мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
6. да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој
здравственој исправности
Доказ: Фотокопије декларација или атеста. Понуђач мора да достави:
- за партију воће – резултате анализа о испитивању минимум за производе
јабуке, поморанџа, лимун (Доказ не може бити старији од три месеца од дана
отварања понуде
- за партију пијачни производи - потврде надлежног органа о квалитету
производа (резултате анализа о испитивању) минимум за производе кромпир,
пасуљ типа „градиштанац“ или одговарајући, купус свеж, шаргарепа, лук
црни – стари. (Доказ не може бити старији од 3 (три) месеца од дана отварања
понуде).
Уколико понуђач није пољопривредни произвођач и/или увозник , у обавези је да:
-

достави уговор о пословно техничкој сарадњи са произвођачем и/или увозником
да достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и додатних услова:
А/1 – Тач.1. 2., 3. и 6. за произвођача и/или Увозника
да поседује складишни простор од најмање 200 м² (доказ: копија пописне листе
или уговора о закупу)
да поседује хладњачу од најмање 200 м³(доказ: копија пописне листе или уговора
о закупу)

Б/1- Доказивање испуњености додатних услова
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
тачки А/1, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац/прилог 17 ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 76.ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражити да достави копије захтеваних (наведених) доказа
(А/1) о испуњености услова за односну партију, а може и да затражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном
року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву, и позвати првог следећег понуђача са ранг
листе да достави потребне наведене доказе.
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ПРИЛОГ 5.

На основу позива за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке бр.4/2016 чији је
предмет набавка прехрамбених производа по партијама за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевцу, достављамо

П О Н У Д У бр. ____
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________
Матични број ___________, ПИБ __________,Текући рачун ____________________
1. да испоручимо производе ____________, по партији бр.____, у траженом квалитету, према
спецификацији из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
ц) заједничка понуда
Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
2. Гарантовано важење цене из понуде _________дана од дана потписивања уговора.
3. Рок испоруке: _____ ( _____________) календарских дана, од дана пријема требовања
4. Рок поступања по рекламацији________________ сати од позива наручиоца
5. За делимично (_____% ) извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) подизвођача (уписати број
подизвођача)
6. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.
7. Важност понуде: ____ ( ________ ) дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана )
8. Рок плаћања: _____________ дана по пријему фактуре

Датум:______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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ПРИЛОГ 6./1
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 1. ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

1.

Хлеб – полубели 500 гр.

ком

20000

2.

Лепиње 150 гр.

ком

500

3.

Увијача са сиром 250 гр. (замрзнуто)

ком

1500

4.

Увијача са месом 250 гр. (замрзнуто)

ком

1500

5.

Бурек са сиром (замрзнуто)

кг

700

6.

Бурек са месом (замрзнуто)

кг

700

7.

Кифла филована са џемом 60 гр.

ком

8000

8.

Кифла филована са сиром 60гр.

ком

1000

9.

Данско пециво – празно 100 гр.
(замрзнуто)

ком

1000

10.

Дански пециво са воћним пуњењем 100
гр. (замрзнуто)

ком

1500

11.

Дански пуж са сиром100гр(замрзнуто)

ком

1000

12.

Дански пуж слатки са орасима / какаом
100 гр (замрзнуто)

ком

1000

13.

Паштете са сиром 100гр (замрзнуто)

ком

3000

14.

Ролнице са сиром 70 гр (замрзнуто)

ком

1000

15.

Ролнице са шунком 70 гр (замрзнуто)

ком

1000

16.

Кроасан празан 100 гр. (замрзнуто)

ком

2000

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

17.

Кроасан џем / мак 70гр (замрзнуто)

ком

2000

18.

Жу-жу 1/1 (замрзнуто)

ком

10

19.

Лења пита – јабука, вишња – 80гр

ком

400

20.

Кремпите – 80гр

ком

400

21.

Чоколадни колач „ Мафин“ 60гр

ком

400

22.

Ситни колачи 1/1

кг

50

23.

Ванилице

кг

10

24.

Торте разне

кг

500

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Укупно:
Напомена:
I укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у односу
на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи за поједине производе. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене
животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач
ће бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца
III

Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012.
- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста „Сл. лист СРЈ“ бр. 52/95 и „Сл. лист СЦГ“ бр.
56/2003 ,4/2004 - др. правилник и Сл гласник РС, бр. 43/2013
- Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек производе „Сл. лист СЦГ“, бр. 12/2005 и „Сл.
гласник РС“, бр. 43/2013 - др. правилник
- Правилник 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“, број 72/2014
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-

Правилник о прехрамбеним адитивима „Сл. гласник РС“, бр. 63/2013
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010.,
Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
Правилник 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, 18/91,
Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
„Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97,
Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 85/2013 и друге сходно врсти и категорији животних намирница за
које се конкурише.

IV Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране- „Сл. гласник РС „бр. 85/2013.),а садржај да
поседује органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе.
a. Правилну декларисаност производа што подразумева податке: назив производа, назив и седиште произвођач, нето количину, основне сировине
производа, датум производње и рок трајања(уз условно складиштење)
b. ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ
БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И МОРА
БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна.
V

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац

VI ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
VIII Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/2
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 2. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив и карактеристике производа
Ситан сир, крављи бели, мин. 25% м. м.
(паковање пвц посуде од 5–10кг)
Јогурт-чаша 0,18 лит. Мин. 2,8% мм
Сир крем-паковање 100 гр. Мин. 10%
млечне масти
Mлеко-кеса 1 литар мин. 2,8% млечне
масти
Млеко 1/1, макс. 1,6 % млечне масти
Кисело млеко-чаша 0,18 лит.
Минимум 2,8% млечне масти
Кисела павлака- чаша 0,18 лит. мин.20%
млеч. масти
Качкаваљ - сир 160 гр.
мин.45% млечне масти
Пуномасни бели сир (фета)
минимум 45% млечне масти
Чоколадно млеко- мин. 2,8% мм , 1/4л
Топљени сир за мазање, полумасни,
минимум 25% млечне масти

Јединица
мере
кг.
ком.
ком.
лит.
Лит.
ком.
ком.
ком.

Количина

Јединична
цена са
ПДВ-а

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

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

700
25000
9500
3500
200
3500
3500
1000

кг.

600

ком.

2500

кг

Јединична
цена без
ПДВ-а

200
Укупно:

Напомене:
I

укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног

II

на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
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намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012.
- Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер културе „Сл. гласник РС“ бр. 33/10,
69/10 и 43/13 др. правилник
- Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура („Сл. гласник РС“ бр. 33/10, 69/10 и 43/13 др.
правилник) „Сл. гласник РС“ бр. 34/2014,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима
хигијене хране животињског порекла „Сл. гласник РС“ 25/2011 и 27/2014,
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
- Правилник 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“, број 72/2014,
- Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
- Правилник 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, 18/91,
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
„Сл. гласник РС „бр. 6/97 и 52/97
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 85/2013. и друге сходно врсти и категорији животних намирница
за које се конкурише.
IV Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране- „Сл. гласник РС „бр. 85/2013),а садржај да поседује
органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе.
- ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и
др.)КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА
И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна.
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус -пробом дегустирања, осим у тач. 1 - кувањем)
V

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац
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VI ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
Понуђач мора да успостави систем осигурања безбедности хране заснован на доброј произвођачкој пракси и на принципима ХАЦЦП а све на основу чл.
72. ст. 1. тач. 1., 2., 3. и 4. и чл. 77. Закона о ветеринарству и да буде уписан у Централни регистар објеката
VIII Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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ПРИЛОГ 6/3
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 3. РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Брашно и све врсте прерађив.од
житарица
1.

Брашно ТИП 400

kг.

1500

2.

Кукурузно брашно жуто, палента 1 кг

кг

200

3.

Кукурузно брашно бело, проја 1 кг

кг

200

4.

Сојино брашно 1/1

кг

5

5.

Сојине љуспице

kг.

50

6.

Гриз 1/1

kг.

10

7.

Корн флекс 5/1

кг.

15

8.

Кокосово брашно 1/1

kг.

5

9.

Пиринач 1/1

kг.

300

10.

Мусли 1/1

кг

15

Масноће
11.

Јестиво уље 1/1

лит.

3000

12.

Маслиново уље 1/1

Лит.

5

13.

Маргарин , Витал 250гр или
одговарајући

ком

200

14.

Маргарин, Добро јутро 500гр, 25%
масти или одговарајући

ком

200

15.

Масноћа, готова супа- говеђа 1/1

кг

50
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

кг

50

16.

Масноћа, готова супа- кокошја 1/1

16.

Шећер, мед и џем

17.

Шећер кристал 1/1

kг.

400

18.

Шећер у праху 1/1

kг.

20

19.

Мармелада 3/1

ком

80

20.

Мед 25 гр.

ком.

2000

21.

Ванилин шећер 1/1

kг.

5

22.

Шлаг крем 3/1

ком.

15

22.

Тестенине

23.

Фида за супу 1/1

кг

30

24.

Макароне 0,400 гр

kг.

300

25.

Обланде - веће

ком.

60

26.

Шпагете 0,5

kг.

200

26.

Кондиторски производи
Кремни намаз еуро цреам или
одговарајући са мин. 8,5% мм и 2,5%
какао м.

кг.

500

27.

Кремни намаз 50 гр. еуро цреам или
одговарајући са мин. 8,5% мм и 2,5%
какао м.

ком.

6000

28.

29.

Чоколада за мешање – мин 5% какао м и
5% мм

kг.

10

30.

Витанова 25гр или одговарајуће

ком

2500

31.

Јуху 28гр или одговарајуће

ком

2500

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

32.

Киди 30гр или одговарајуће

ком

2500

33.

Еквив. Свит 38гр или одговарајуће

ком

2500

34.

Гром 45гр или одговарајуће

ком

2500

35.

Крем банана, Штарк 17гр или
одговарајућа

ком

2500

36.

Еуро блок 50гр или одговарајући

ком

2500

37.

Топинг – десертни прелив( чоколда,
јагода, карамел, малина) 1/1

л

20

38.

Кекс Petit beure или одговарајући1/1

kг.

100

39.

Кондиторски производ (или
одговарајући. тако колачу) 30гр

ком.

500

40.

Коре за торту-веће Тако коре или
договарајуће

kг.

100

41.

Коре 1/2

kг.

700

41.

Зачини и додаци јелима

42.

Црни лук сушени 1/1

кг

100

43.

Алева паприка 1/1

kг.

20

44.

Цимет 10 гр.

kом.

50

45.

Бибер млевени 1/1

kг

5

46.

Бибер у зрну 1/1

kг

2

47.

Сусам 1/1

kг.

7

48.

Суво грожђе 1/1

kг.

2

49.

Сода бикарбона 1/1

kг.

3

50.

Со 1/1

kг.

400

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

51.

Сирће 5/1

лит.

400

52.

Сенф 2.5/1

ком.

50

53.

Сушено поврће, састав шаргарепа,
першун,пашканат 2/1

kг.

60

54.

Сушена шаргарепа 1/1

кг

30

55.

Зачин-додатак јелу – макс соли,
минимум 16% сушеног поврћа 1/1

kг.

100

56.

Пудинг 3/1

kг.

20

57.

Прашак за пециво 12 гр.

ком.

500

58.

Концентрат супе – макс. 66% тестенина,
34% концен. (кух. со макс 45%) 1/1

kг.

5

59.

Квасац 1/2

kг.

30

60.

Паприка туцана 150 гр.

kг.

5

61.

Кромпир пире 20/1

kг.

1000

62.

Кечап 1/1

kг.

200

63.

Ловоров лист 10гр

ком.

50

64.

Oригано кесице- 10 гр.

ком.

40

65.

Зачин грил ( за рибу, месо..) 80-10 гр

ком

50

66.

Зачин за гулаш 85гр

ком

10

67.

Мирођија 30 гр

ком

100

68.

Босиљак 30гр

ком

50

69.

Мајчина душица 30 гр

ком

10

70.

Мајоран 30гр

ком

10

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

71.

Куркума 100 гр

ком

10

72.

Кари 100 гр

ком

10

73.

Бели лук у праху 30гр

ком

50

74.

Рузмарин 30гр

ком

20

75.

Мускант орашчић 5 гр

ком

10

76.

Влашац 5 гр

ком

10

77.

Ким 150гр

ком

50

82.

Млевени мак 500гр

ком

50

78.

Конзервисани производи и залеђени

79.

Цвекла 5/1

kом.

300

80.

Парадајз пире 5/1

кг

20

81.

Салата мешана 5/1

kом.

100

82.

Корнишони 5/1

ком

300

83.

Корнишони (тегла ), 0.75

ком

50

84.

Ајвар (тегла ), 0.75

ком

20

85.

Маслине црне са кошт.
0.75/1

Ком

20

86.

Маслинe зелене без кошт. 0,75/1

kом.

50

98.

Маринирани шампињони у тегли 0,75 гр

ком

100

87.

Рен стак.амбалажа 250гр

kом.

70

88.

Сардина 125гр

ком

2000

89.

Туњевина, комади, 125 гр

kом.

500

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

90.

Боранија ринфуз

kг.

300

91.

Грашак ринфуз

kг.

600

92.

Голд микс 1/1

kг.

100

93.

Замрзнути спанаћ, комадићи 0,400-0,450
гр

кг.

100

94.

Кукуруз шећерац 2/1

kг.

50

95.

Газирана пића и природни сокови

96.

Сируп за сокове 1/1

лит.

10

97.

Сok koka koлa 1/1 или одговарајући

Ком.

500

98.

Минерална вода 2/1

Ком.

300

99.

Нектар life 1/1 или одговарајући

Ком.

500

100.

Апетисани и остале намирнице
широке потрошње

101.

Ораси

kг.

20

102.

Инстант кафа - Нес кафа 200гр или
одговарајућа

Кг.

5

103.

Бадем 1кг

кг

5

104.

Лешник 1 кг

кг

5

105.

Суве шљиве без коштица 1кг

кг

5

106.

Суве кајсије 1 кг

кг

5

107.

Смокве 1кг

кг

5

108.

Карамел , воћне бомбоне 1 кг

ком.

2

109.

Воћне бомбоне тврде 1 кг

Ком.

2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

110.

Урме 1/1

кг

2

111.

Кикирики( печен, пржен) 1 кг

Кг

5

112.

Чипс 200гр

Ком

50

113.

Тортиља чипс 200гр

Ком

50

114.

Слани крекери 200гр

Ком

50

115.

Espresso шећер по 5 гр (паковање 150
ком )

ком

10

116.

Kaфa 1/1

kг.

50

117.

Какао 100 гр

ком

100

118.

Чајеви разни

кг.

20

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Укупно:
Напомена:
I

За све артикле навести произвођача чији се производ нуди и приложити декларације производа које треба да садрже следеће податке: назив под којим се
намирница продаје и трговачко име, ако га намирница има, списак састојака, нето количина, рок употребе, назив произвођача.

II

Укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног

III На захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
IV Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује.
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V

Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
-

Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране- „Сл. гласник РС „бр. 85/2013),а садржај да поседује
органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе.
a. Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи све потребне податке, а када се ради о назнаци
„употребљиво до“ рок мора да буде идентичан и на збирном паковању-тренспортној картонци и на сваком јединичном паковању унутар
транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“. Недопустива је ситуација да транспортно паковање и
јединично паковање имају назначен различит рок употребе посебно у случају када збирно паковање има вежећи рок, а јединично рок пред
истеком. У том случају испоручиоцу ће бити враћен целокупни контигент.
b. Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно назначена на збирном паковању-транспортној картонци
са свим потребним подацима: назив произвођача, адреса и седиште, назив производа, упутство о начину чувања, нето маса, датум производње,
употребљиво до ...
c. ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и
др.)КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА
ПРОИЗВОДА И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.

-

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна.

-

Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус)и особине које потврђују прописану произвођачку спецификацију.

VI Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
VII ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VIII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
IX Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/4
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 4. СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО
Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

1.

Свињско месо бут без
коске-прва категорија

кг.

1500

2.

Свињско месо – плећка

кг.

1500

3.

Јунеће месо бут без коске-прва категорија

кг.

2000

4.

Јунеће месо - плећка

кг.

2000

5.

Свињска џигерица-црна

кг.

200

6.

Јунећа џигерица - црна

кг.

200

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05, 30/2010,93/2012.
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима
хигијене хране животињског порекла „Сл. гласник РС“ бр. 25/2011, 27/2014.
- Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет животиња, "Сл. гласник РС", бр. 105/2013
- Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса „Сл. лист СФРЈ“ бр. 2/85,12/85, 24/86,
- Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса „Сл. гласник РС“ бр. 31/2012, 43/2013,
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Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
Правилник о условима хигијене хране, "Сл. гласник РС", бр. 73/2010
Правилник о квалитету и другим захтевима за производе од меса „Сл. гласник СЦГ“ 33/2004 и 31/2012 - др. правилник
Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет „Сл. гласник СФРЈ „бр. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89 и 18/91
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
„Сл. гласник РС „бр. 6/97 и 52/97
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 85/2013 и друге сходно врсти и категорији животних намирница за
које се конкурише.
IV После прегледа, месо и органи заклане животиње, који су оцењени употребљивим за јавну потрошњу, осим ако се одмах не употребе за прераду,
морају се охладити тако да се у дубини мишићног ткива постигне прописана температура. Сходно „Плану пријемног контролисања и
испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-ХАЦЦП, контролише се:
- Мерење температуре свежег меса и мрзлих производа на пријему унутар мишићног ткива. Да би се задовољио захтевани (неопходни) критеријум,
потребно је да свеже месо након клања буде прописано расхлађено, као и да температура транспорта буде одговарајућа,
- Транспорт беспрекорно обескошћених и расхлађених партија свежег меса на прописан начин или у одговарајућим посудама (лоднама) од материјала
дозвољених за чување предметне врсте намирнице,
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус-уколико се сматра потребним, пробом користећи неки од начина термичке обраде),
V Неопходно је да лице од испоручиоца задужено за истовар свежег меса поседује одговарајућу радну одећу (чист мантил беле боје или мантил за
једнократну употребу и капу)
VI Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац
VII ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VIII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
Понуђач мора да успостави систем осигурања безбедности хране заснован на доброј произвођачкој пракси и на принципима ХАЦЦП а све на основу чл.
72. ст. 1. тач. 1., 2., 3. и 4. и чл. 77. Закона о ветеринарству и да буде уписан у Централни регистар објеката
IX Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
-

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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ПРИЛОГ 6/5
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 5. ПИЛЕЋЕ МЕСО
Ред.
бр.

Јединиц
а мере

Количина

1.

Месо пилеће-роштиљско (цело) грил
обрада А класе тежина трупа мин.2кг

кг.

400

2.

Пилеће груди без костију

кг.

600

3.

Пилећи батак и карабатак- тежина комада
мин.180 гр.

кг.

3000

4.

Пилећа џигерица

кг.

200

Назив и карактеристике производа

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-а

Назив произвођача

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III Производи морају задовољавати важеће Законе, Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране (”Сл. гласник РС“ бр. 41/09),
- Закон о ветеринарству (Сл. гласник РС” бр. 91/05 , 30/10. године и 93/2012.),
- Правилник о квалитету меса пернате живине (”Сл. лист СФРЈ” бр. 1/81, 51/88),
- Правилник о ветеринарско - санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима
хигијене хране животињског порекла („Сл. гласник РС“ бр. 25/11),
- Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Сл. гласник РС“ бр. 94/2015),
- Правилник 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“ 72/14)
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за промет животиња, ("Сл. гласник РС"), бр. 105/13
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Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и
после њиховог клања, "Сл. гласник РС", бр. 99/10
- Правилник о облику и садржини жига као и начину и поступку обележавања хране животињског порекла („Сл. гласник РС'' бр. 44/07),
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11),
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
(„Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97),
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13 и 101/13),
и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише.
-

IV После прегледа, месо и органи заклане животиње, који су оцењени употребљивим за јавну потрошњу, осим ако се одмах не употребе за прераду,
морају се охладити тако да се у дубини мишићног ткива постигне прописана температура смрзавања. С тога потенцијалне испоручиоце
упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног
контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
- Мерење температуре производа на пријему унутар мишићног ткива. Да би се задовољио захтевани (неопходни) критеријум, потребно је да температура
транспорта буде одговарајућа,
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус, уколико се сматра потребним, пробом користећи неки од начина термичке
обраде),
- Обавезно је да паковање буде правилно декларисано, а садржај да поседује органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе.
 Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи све потребне податке, а када се ради о назнаци
„употребљиво до“ рок мора да буде идентичан и на збирном паковању - транспортној картонци и на сваком јединичном паковању унутар
транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“. Недопустива је ситуација да транспортно паковање и
јединично паковање имају назначен различит рок употребе посебно у случају када збирно паковање има важећи рок, а јединично рок пред истеком.
У том случају испоручиоцу ће бити враћен целокупни контигент.
 Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно назначена на збирном паковању (транспортној картонци) са
свим потребним подацима:
o Назив произвођача, адреса и седиште
o Назив производа
o Упутство о начину чувања
o Нето маса
o Датум производње
o Употребљиво до ...
 ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.)
КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И
МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
V

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
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VI ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА ИСПОРУКЕ ДАТИХ У ПОНУДИ, САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА
ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VII Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
VIII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/6
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 6. МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

1.

Паштета јетрена, 50гр

ком.

6000

2.

Месни нарезак, 150гр

кг.

2000

3.

Прашка шунка

ком

100

4.

Стишњена шунка у цреву

кг.

100

5.

Пица шунка у цреву

кг.

100

6.

Говеђи пршут – суви рамстек

кг.

10

7.

Свињски димљени врат

кг.

10

8.

Свињска димљена печеница

кг.

150

9.

Месната сланина

кг.

40

10.

Домаћа танка роштиљска кобасица

кг.

1000

11.

Кобасице типа Крањске

кг.

1000

12.

Будимска кобасица

кг.

50

13.

Алпска кобасица

кг.

50

14.

Чајна кобасица

кг.

150

15.

Кулен

кг.

150

16.

Димљена меснта шпиц ребра

кг.

1000

17.

Свињска маст

кг.

200

18.

Царско месо

кг.

600

19.

Пилећи паризер

кг.

400

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача
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Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

20.

Пилеће виршле

кг.

1200

21.

Пилећа прса у омоту

кг.

850

22.

Пилеће паштете 50 гр.

ком.

6000

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012.
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима
хигијене хране животињског порекла „Сл. гласник РС“ бр. 25/11,27/14.
- Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 105/13
- Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса „Сл. лист СФРЈ“ бр. 2/85,12/85, 24/86,
- Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса „Сл. гласник РС“, бр. 31/2012, 43/2013.,
- Правилник о прехрамбеним адитивима „Сл. гласник РС“, бр. 63/2013
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета„Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
- Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
- Правилник о квалитету и другим захтевима за производе од меса „Сл. гласник СЦГ,, 33/2004 и 31/2012 - др. правилник
- Правилник 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, 18/91(између осталог се односи на амбалажу за вакум паковања)
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
„Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97,
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-

Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет „Сл. гласник СФРЈ „бр. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89 и 18/91
Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
„Сл. гласник РС „бр. 6/97 и 52/97
Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 85/2013 и друге сходно врсти и категорији животних намирница за
које се конкурише.

IV Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране- „Сл. гласник РС „бр. 85/2013.),а садржај да
поседује органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе.
a. Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи све потребне податке, а када се ради о назнаци
„употребљиво до“ рок мора да буде идентичан и на збирном паковању-тренспортној картонци и на сваком јединичном паковању унутар
транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка “Недопустива је ситуација да транспортно паковање и
јединично паковање имају назначен различит рок употребе посебно у случају када збирно паковање има важећи рок, а јединично рок пред
истеком. У том случају испоручиоцу ће бити враћен целокупни контигент
b. Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно назначена на збирном паковању-тренспортној картонци
са свим потребним подацима: назив произвођача, адреса и седиште, назив производа, упутство о начину чувања, нето маса, датум производње,
употребљиво до ...
c. ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и
др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА
ПРОИЗВОДА И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна.
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус)и особине које потврђују прописану произвођачку спецификацију:
Чврста конзистенција, без масног ткива и ПРЕКОМЕРНОГ ослобађања течности која производу додаје квантитет, а
Пица шунка
одузима квалитет. Боја, укус и мирис својствени
Чврсте и фино уједначене конзистенција, без масног ткива и ПРЕКОМЕРНОГ ослобађања течности. Боја, укус и
Прашка шунка
мирис својствени
Боја, укус и мирис својствени пилећем месу, видљиви комади пилећих груди повезани са масом и чврсте
Пилећа прса
конзистенције
Пилећи паризер
Уједначене конзистенције, без масног ткива, розе-црвене боје. Да омот добро прилеже уз садржај.
Свињско месо прожето масним ткивом. Меснати делови производа да су светлоцрвене до затворено црвене боје.
Суви врат
Масно ткиво да је беле боје, а површински слојеви могу имати жућкасту нијансу. Да је производ довољно осушен и
да изглед, мирис, укус, конзистенција и друга својства одговарају односном производу.
Чајна кобасица
Да пресек има изглед мозаика састављеног од приближно уједначених комадића мишићног ткива црвене боје и
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Пилеће иршле
Месната сланина
Кобасица - типа крањске
Димљена месната шпиц
ребра
Свињска маст
V

чврстог масног ткива беличасте боје. Да су комадићи чврстог масног ткива равномерно распоређени у основној
маси и да се приликом сечења не размазују и не испадају из нарезка. Да на пресеку кобасице нема пукотина и
шупљина. Да омотач добро прилеже уз надев.
Месни надев уједначеног, хомогеног изгледа, да је једра и сочна и да под лаким притиском не испушта течност, при
проби укуса није киселкаста, а при проби кувањем не пенуша. Парована на 100 гр ± 5%, паковање ринфуз
Чврсто обликовани део грудног коша, са делом потрбушине и слабином без ребара и костију. Димљена, суво сољена, на
пресеку без видљиво одвојених делова са присуством желатиноне масе. Боја масног ткива бела, а меснати делови
уједначено црвене боје. Површина сува и чиста боје жутосмеђе до смеђе. Дебљина сланине 3–8 цм.
Производ типичан врсти боје црвенкасте, без несвојственог (киселкастог) укуса и мириса
Димљени грудни кош са кога је скинут горњи слој масног ткива.
Меке, мазиве конзистенције, беле до жућкасте боје, пријатног, својственог мириса.

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац

VI У транспорту, предметне производе је неопходно заштитити (стреч фолијом и сл.) од свежег меса или других сродних производа уколико се заједно
превозе, због честе праксе да се течности недовољно оцеђеног меса код произвођача, ослободе у превозном средству управо на картонке осталих месних
производа испод меса.
VII ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VIII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
Понуђач мора да успостави систем осигурања безбедности хране заснован на доброј произвођачкој пракси и на принципима ХАЦЦП а све на основу чл.
72. ст. 1. тач. 1., 2., 3. и 4. и чл. 77. Закона о ветеринарству и да буде уписан у Централни регистар објеката
IX Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/7
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 7. РИБА
Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

1.

Пастрмка замрзнута, очишћена, мин. 200250гр/ком, глазура максимално 10 %

кг

400

2.

Филети ослића „хек“ непанирани, без
глазуре

кг

300

3.

Филети сома „пангасиус“ непанирани,
бели, макс. 20% глазуре

кг

300

4.

Рибље пљескавице, паниране

кг

500

5.

Скуша цела, замрзнута, 200-400 гр/ком

кг

500

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-а

Назив произвођача

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III Производи морају задовољавати важеће Законе, Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС бр. 41/09),
- Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 6/03, и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 и 4/04 ),
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11),
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
(„Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97),
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“ бр. 85/13 и 101/13),
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и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише.
IV Предметни производи с обзором на то да се испоручују у мрзлом стању, након транспорта, а приликом пријема код Наручиоца, морају бити
охлађени тако да је у дубини мишићног ткива прописана температура смрзавања. С тога потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном
праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног контролисања и испитивања“
наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-ХАЦЦП што подразумева:
- Правилно декларисање производа, а садржај да поседује органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе.
- Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“ рок
мора да буде идентичан и на збирном паковању (транспортној картонци) и на сваком јединичном паковању унутар транспортног. Пријемно контролисање ће се
вршити по „принципу случајног узорка“. Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен различит рок употребе,
посебно у случају када збирно паковање има важећи рок, а јединично рок пред истеком. У том случају испоручиоцу ће бити враћен целокупни контигент.
- Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно назначена на збирном паковању-тренспортној картонци са свим
потребним подацима: назив произвођача, адреса и седиште, назив производа, упутство о начину чувања, нето маса, датум производње, употребљиво до ...
- ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ
БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И МОРА
БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
- Прописану температуру у средишњем делу мрзлих производа,
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус (уколико се сматра потребним). Извршиће се проба користећи неки од начина
термичке обраде,
V Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
VI Производи се испоручују искључиво у мрзлом стању.
VII ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА ИСПОРУКЕ ДАТИХ У ПОНУДИ, САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА
ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VIII Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
IX Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/8
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 8. ЈАЈА
Ред.
бр.

Назив и карактеристике производа

Јединица
мере

Количина

1.

Кокошија јаја (класе А)

ком

35.000

2.

Кокошија јаја (класе С)

ком

3000

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-а

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012.
- Правилник о квалитету јаја и производа од јаја „Сл. лист СФРЈ„ бр. 55/89 и СЦГ 56/2003,4/2004,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића а на основу Закона о ветеринарству
„Сл. гласник РС“ бр. 91/05,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима
хигијене хране животињског порекла „Сл. гласник РС“ 25/2011 и 27/2014,
- Правилник 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“, број 72/2014,
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
- Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
- Правилник 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, 50/89,18/91,
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
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Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе
„Сл. гласник РС„ бр. 6/97, 52/97,
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору „Сл. гласник РС,, 47/2006
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС„ бр. 85/2013, и друге сходно врсти и категорији животних намирница
за које се конкурише.
IV Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
- Извештај о лабораторијском испитивању конзумних јаја на присуство бактерија Салмонела врсте - на 30 дана (сваког месеца), овлашћене
лабораторије за ту врсту анализе,
- Одговарајућа органолептичка својства свежег као и термички обрађеног јајета (мирис, боја, конзистенција по „принципу случајног узорка“ за свеже
јаје, а иста својства и укус при проби куваног или прженог производа),
- Правилна декларисаност производа (збирног паковања-тренспортне картонке као и сваког јединичног паковања унутар транспортног) која садржи:
o фирму, односно назив и седиште произвођача,
o врста пернате живине од које потичу јаја,
o ознаку квалитета и класе по маси (класе А или класе С),
o број упакованих јаја,
o датум паковања,
- ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ
МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И МОРА БИТИ НА
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима
квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна.
V Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац
VI ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
VII Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
Понуђач мора да успостави систем осигурања безбедности хране заснован на доброј произвођачкој пракси и на принципима ХАЦЦП а све на основу чл.
72. ст. 1. тач. 1., 2., 3. и 4. и чл. 77. Закона о ветеринарству и да буде уписан у Централни регистар објеката
VIII Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
-

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/9
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 9. ВОЋЕ

Ред.
бр.

Назив и
карактеристике
производа

1

2

Тржиш.цена
на дан
Јединица
процене на
Количина
мере
БГ
кванташу
по кг
3

1.

Брескве маса плода 200
гр. ± 10% *

кг

4
300

2.

Нектарина *

кг

700

100

3.

Банане

кг

1000

150

4.

Грожђе *

кг

100

100

5.

Јабуке ајдаред,маса

кг

4000

55

6.

Мандарине/вел.средње/ кг

300

110

7.

Поморанџе/вел.средње/ кг

1500

90

8.

Лимун

10

180

плода 200 гр. ± 10%

кг

5

Разлика у
цени у %
коју нуди
понуђач
(од -15 до
+10) у
односу на
цену из
кол.5.
6

Позитиван
(+) или
негат.(-)
износ
разлике у
цени у
динарима

Понуђена
цена по
1кг. на дан
отварања
понуда

Укупна
вредност
понуде у
дин., без
ПДВ-а

Укупна
вредност
понуде у
дин., са
ПДВ-ом

Назив произвођача

7=5x6

8=5+7

9=4x8

10

11

100

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне

50

Пословно/ИНТЕРНО

намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III наведени прозводи се траже у I класи
IV цене производа из колоне 5. са звездицом (*) су обрачунске, јер се ради о сезонским производима, одн. производима којих нема у понуди, и чија је
цена изузетно висока, због чега је дата условна-обрачунска цена, искључиво ради могућности утврђивања укупне понуђене цене и упоредивости
понуда
V наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у смислу ЗЈН, уколико понуђена цена значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења набавке у складу са понуђеним условима, у ком случају ће поступити у складу са
чл.92.ЗЈН.
VI Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања„ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - ХАЦЦП што подразумева:
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус) – контрола пробом „по принципу случајног узорка“)
- Извештај о микробиолошком и хемијском испитивању један пут годишње у години важења Уговора о испоруци робе, издат од стране овлашћене
лабораторије, надлежног института или завода, а сходно одредбама:
o Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/09).
o Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),
o Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11),
o Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки - „Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/79, 53/87 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 31/03, 56/03 и 4/04).
o Правилник 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“ 72/14)
VII Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
VIII ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА ИСПОРУКЕ ДАТИХ У ПОНУДИ, САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА
ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
IX Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса
X

Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 6/10
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за партију 10. ПИЈАЧНИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
бр.

Назив и карактеристике
производа

1
1.

2

Тржиш.цена
на дан
процене на
Јединица
Количина
БГ
мере
кванташу по
јед.мере
/кг/веза/ком/

Лук црни

3
кг

4
12

5
60

2.

Лук бели

кг

30

500

3.

Празилук

кг

100

80

4.

Краставац *

кг

200

100

5.

Купус/све сорте/

кг

4000

55

6.

Купус кисели*

кг

3000

100

7.

Карфиол*

кг

20

100

8.

Патлиџан плави *

кг

80

100

9.

Паприка бабура *

кг

800

100

10.

Паприка црвена за печење
*

кг

300

11. Паприка шиља *

кг

300

100

12. Паприка љута свежа *

кг

10

100

13. Парадајз *

кг

1400

100

14. Пасуљ градиштанац

кг

1100

180

Разлика у
Позитиван
цени у %
(+) или
Понуђена
коју нуди
негат.(-) цена по 1кг.
понуђач (од
износ
на дан
-15 до +10)
разлике у
отварања
у односу на
цени у
понуда
цену из
динарима
кол.5
6
7=5x6
8=5+7

Укупна
вредност
понуде у
дин., без
ПДВ-а

Укупна
вредност
понуде у
дин., са
ПДВ-ом

Назив произвођача

9=4x8

10

11

100
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Тржиш.цена
на дан
процене на
Јединица
Количина
БГ
мере
кванташу по
јед.мере
/кг/веза/ком/

Ред.
бр.

Назив и карактеристике
производа

1

2

3

4

5

15. Першун везе*

кг

10

120

16. Целер корен

кг

50

80

17. Спанаћ свеж

кг

10

70

веза

200

11

19. Тиквице *

кг

300

100

20. Шаргарепа

кг

410

40

веза

100

25

комад

500

20

23. Броколи*

кг

10

100

24. Кромпир црвени

кг

4500

40

25. Кромпир млади *

кг

100

100

18. Блитва

21. Ротквице свеже
22. Зелена салата

Разлика у
Позитиван
цени у %
(+) или
Понуђена
коју нуди
негат.(-) цена по 1кг.
понуђач (од
износ
на дан
-15 до +10)
разлике у
отварања
у односу на
цени у
понуда
цену из
динарима
кол.5
6
7=5x6
8=5+7

Укупна
вредност
понуде у
дин., без
ПДВ-а

Укупна
вредност
понуде у
дин., са
ПДВ-ом

Назив произвођача

9=4x8

10

11

Укупно:
Напомена:
I
укупне количине добара су орјентационе, и одређене су на основу досадашње потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у
односу на укупну уговорену количину, с тим што укупан износ на име купопродајне цене без ПДВ-а не може бити већи од уговореног
II на захтев наручиоца се обавезно прилаже потврда – доказ о здравственој исправности (микробиолошке анализе) и једном годишње уверење о хемијскотоксиколошкој анализи. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене животне
намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће
бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узороковања.
Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и за терет испоручиоца.
III наведени прозводи се траже у I класи
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IV цене производа из колоне 5. са звездицом (*) су обрачунске, јер се ради о сезонским производима, одн. производима којих нема у понуди и чија је
цена изузетно висока, због чега је дата условна-обрачунска цена, искључиво ради могућности утврђивања укупне понуђене цене и упоредивости
понуда
V наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у смислу ЗЈН, уколико понуђена цена значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења набавке у складу са понуђеним условима, у ком случају ће поступити у складу са
чл.92.ЗЈН.
VI Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања„наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-ХАЦЦП што подразумева:
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус) – контрола пробом „по принципу случајног узорка“)
- Извештај о микробиолошком и хемијском испитивању један пут годишње у години важења Уговора о испоруци робе, издат од стране акредитоване
лабораторије, надлежног института или завода, а сходно одредбама:
o Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС бр. 41/09).
o Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),
o Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Сл лист СФРЈ“ 53/91 „Сл лист СРЈ“ 24/94, 28/96,
37/02 чл. 2,5)
o Правилника о квалитету воћа, поврћа и печурки („Сл лист СФРЈ“ бр. 29/79, 53/87 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 31/03 , 56/03 и 4/04).
o Правилник 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“ 72/14)
VII Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац.
VIII ДОБАВЉАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКОВА ИСПОРУКЕ ДАТИХ У ПОНУДИ, САТНИЦЕ И НАЧИНА ТРАНСПОРТА ЗА
ИСПОРУКУ РОБЕ КОЈУ ЋЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ДОБИТИ ОД НАРУЧИОЦА.
IX Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а
који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.
X

Добављач је дужан да у предметној пословној сарадњи и испоруци добара, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника,
заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)
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Прилог 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
У складу са чланом 2. став 1. тачке 6) подтачка (5) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. Гласник РС“, број 86/15)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набавке БР.2/15 за набавку намирница за
припремање хране по партијама, за потребе Дома ученика сртедњих школа
Крагујевац, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да
сам ималац права интелектуалне својине, као и да сносим накнаду за коришћење
патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица.
Такође изјављујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
Место и датум
_________________

МП
МП
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Прилог 8.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
.
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________
М.П.
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Прилог 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Изјављујемо да у понуди за јавну набавку бр. 4/2016. не учествујемо са
подизвођачима.

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________
М.П.
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Прилог 10.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке бр. ________, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ПРОИЗВОДИ ЗА КОЈЕ СЕ
АНГАЖУЈЕ

1.

2.

3

4

5.

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________
М.П.
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Прилог 11.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ
ПДВ број подизвођача

Напомена: образац копирати у потребном броју копија
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________
М.П.
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Прилог 12.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
Понуђача
Одговорно лице члана групе
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача.
Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________
М.П.
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Прилог 13.
Назив и адреса понуђача__________________________________________________
Место:
Датум:

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу- Дом ученика средњих
школа, Крагујевац, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку бр.__________,
приликом закључења Уговора, доставити регистровану бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом
„без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 дана дужим од рока
за извршење уговора.
ПОНУЂАЧ
М.п.
_______________________
(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује
овлашћено лице групе понуђача.
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Прилог 14.
Партија: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 и 8.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
За потребе Дома ученика средњих школа у Крагујевцу

Уговорне стране :

1. Дом ученика средњих школа, Крагујевац, ул. Саве Ковачевића, бр. 23. мат.
бр. 07151586, ПИБ 101577065, кога заступа директор Душан Коминац (у даљем
тексту Купац).
2. _____________________ из ____________ , ул.___________________, бр.___.,
матични број ________, ПИБ_________, рачун бр.___________ код пословне
банке _____________, које заступа ________________, (у даљем тексту
Продавац)

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег
понуђача за испоруку добара: намирнице за припремање хране за потребе Дома ученика
средњих школа у Крагујевцу, а по спроведеном поступку јавне набавке бр.________.
Члан 2.
Предмет
уговора
набавка
прехрамбених
производа
по
партији:
__________________ за 2016/16. годину за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевацу, а према јавној набавци 4/16 за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевцу и ближе је одређен усвојеном понудом Продавца број ________ од _________
године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Овај уговор се склапа за период од 12 месеци и примењиваће се од ______2016.год.
до ____________године.
Члан 3.
Продавац се обавезује да током уговореног периода који износи 12 месеци,
сукцесивно врши испоруку добара из чл.2.овог уговора према исказаним захтевима и
потребама купца конкретизованим при свакој појединачној набавци, а у укупном обиму и
количини наведеној у прихваћеној понуди бр. ______ која је код купца заведена под бр.
________ и која је саставни део овог уговора.
Продавац је дужан да се у погледу: врсте, количине, квалитета и осталих
карактеристика добара која су предмет овог уговора, у свему придржава понуде из става
1.овог члана.
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Члан 4.
Купац се обавезује да продавцу на име купопродајне цене за добра која су предмет
овог уговора уплати износ од_____________динара, одн.______________ динара са ПДВом.
Наведена цена из става 1. овог члана односи се на укупну количину добара која су
предмет овог Уговора, у оквиру уговореног рока испоруке са свим пратећим трошковима.
Продавац гарантује цену робе која је утврђена у ставу 1. овог члана у року
датом у понуди (гарантовано важење понуђене цене).
Након истека рока из става 3. овог члана, до промене цена предмета набавке може
доћи у случају промене индекса потрошачких цена по последње објављеном податку
Републичког завода за статистику за +/- 5% (пет процента), и то у односу на објављен
податак тог завода за месец у коме је вршена последња промена цена,
У случају из става 4 овог члана, Продавац може писмено захтевати промену цене,
при чему захтев мора бити образложен и допуњен изводом са сајта Републичког завода за
статистику, при чему се промена цена може вршити само до % (процента) промене
индекса потрошачких цена.
Подаци о индексу потрошачких цена објављују се у Служебном гласнику
Републике Србије, у складу са законом.
У случају да код појединих добара која су предмет овог уговора дође до промена
цена које нису предвиђене ставом 4. овог члана, уговорне стране ће ово питање
регулисати анексом уговора.
Уговорена цена подразумева паритет fco магацин купца, истоварено.
Члан 5.
Купац се обавезује да купопродајну цену из чл. 4. овог уговора плати на законом
предвиђен начин, у роковима и на начин предвиђен у понуди из чл. 2. ст. 1. овог уговора, а
након испоруке добара и испостављања фактуре.
За кашњење у плаћању продавац има право на законску затезну камату.
Члан 6.
Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује купцу
сукцесивно, до краја уговореног периода од 12 месеци, а у зависности од потреба купца.
Купац се обавезује да поруџбину за испоруку добара достави продавцу најдаље 3
(три) дана пре наведеног рока испоруке.
Уговорне стране су се споразумеле да добра која су предмет овог уговора продавац
испоручи у магацин купца својим превозним средством и о свом трошку.
Члан 7.
Продавац је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима
квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности хране и
подзаконским прописима донетим на основу овлашћења из овог закона.
Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на декларацији
добара.
Продавац гарантује трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
техничким нормативима и стандардима предвиђеним за свако добро појединачно.
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Продавац се обавезује да за сваку појединачну испоруку добара која су предмет
овог Уговора, на захтев купца обезбеди одговарајуће потврде о контроли
исправности и квалитету тих добара, као и осталу пратећу документацију која
потврђује уговорену количину, квалитет и исправност испоручених добара.
Члан 8.
Контролу квалитета добара и трајност (рок употребе) вршиће комисија купца.
Контрола из става 1. овог члана подразумева:
-проверу органолептичких својстава производа (мирис, боја, конзистенција, укус-по
принципу случајног узорка);
- проверу приложеног извештаја о микробиолошком и хемијском испитивању који је издат
од стране овлашћене лабораторије надлежног института или завода, најмање једном у
уговореном периоду, а по потреби или процени купца и чешће.
У случају здравствене неисправности производа, продавац се обавезује да о свом
трошку, испоручена добра замени другим, здравствено исправним добрима, која
одговарају по врсти, количини и квалитету уговореним обавезама.
Трајност и квалитет добара коју гарантује продавац важиће под условом да се добра
складиште и користе на начин како је то прописано од стране продавца, односно
произвођача.
Члан 9.
Утврђивање количине - квантитативни пријем, вршиће комисија Купца, и то:
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања.
Уколико су испоручена добра уговорене количине и квалитета, потписује се
Записник о примопредаји.
Уколико представник Купца, приликом квантитативног пријема, утврди да
испоручена добра нису уговорене количине, овлашћен је да одбије пријем добара, уз
обавезу да одмах, писменим путем, обавести Продавца и захтева додатну, односно нову
испоруку добара уговорене количине и квалитета.
Евентуалне неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и
других недостатака по записницима о примопредаји, Продавац ће решавати непосредно са
Купцем.
Уколико Купац у току реализације овог уговора, 3 пута не прихвати испоруку
добара, односно врати добра, Купац може отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и
овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука наплати из средства
финансијског обезбеђења-менице за добро извршење посла.
Члан 10.
Продавац је дужан да Купцу приликом потписивања овог Уговора, преда
регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у
корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба
да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10
дана дуже од рока за извршење уговора.
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Купац има право да наплати меницу из става 1. овог члана уколико Продавац на
писани позив Купца не отклони недостатаке у року од 3 дана од дана пријема писаног
захтева Купца, односно не усклади квалитет (количина, здравствена исправност,
уговорена својства) испоручених производа са захтевима Наручиоца.
У случају из ст.2. овог члана, Купац може ангажовати друго лице и недостатке
отклонити набавком предметних производа по тржишним ценама у складу са правним
стандардом о пажњи доброг привредника.
У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, из чл. 6. овог Уговора,
Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 2 ‰ (промила) од
укупне уговорене вредности из члана 4. став 1. овог уговора, с тим да укупан износ
уговорне казне не може прећи 5% од укупне уговорене вредности из члана 4. став 1. овог
уговора.
У случају штете настале због неизвршене испоруке или због кашњења Продавца,
Купац је овлашћен да пун износ штете настале због неизвршене испоруке или због
кашњења Продавца са испоруком, наплати из средства финансијског обезбеђења -менице
за добро извршење посла, из става 1.овог члана.
Члан 11.
Продавац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача :
1. _________________, са седиштем у__________, ул.____________бр.___., ПИБ
_________, матични број __________.
односно у групи понуђача коју чине:
1.___________, са седиштем у ____, ул.________ бр.__., ПИБ
_ матични број
___________, 2._____________ са седиштем у ____, ул.________ бр.__., ПИБ _____
матични број ______ .
Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење уговорених обавеза као да их
је сам испунио.
Продавац одговара Купцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
Остале одредбе
Члан 12.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Саставни део овог уговора су:
1. Понуда бр._________од _________ године
2. Остала конкурсна документација.
Члан 14.
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Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну
страну.

ЗА КУПЦА:

МП

МП

ЗА ПРОДАВЦА:
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Прилог 14.
Партија 9. и 10.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
За потребе Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
Уговорне стране :

1. Дом ученика средњих школа, Крагујевац, ул.Саве Ковачевића, бр.23. мат.
Бр. 07151586, ПИБ 101577065, кога заступа директор Душан Коминац (у даљем
тексту Купац).
2. _____________________ из ____________ , ул.___________________, бр.___.,
матични број ________, ПИБ_________, рачун бр.___________ код пословне
банке _____________, које заступа ________________, (у даљем тексту
Продавац)
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег
понуђача за испоруку добара: намирнице за припремање хране за потребе Дома ученика
средњих школа у Крагујевцу, а по спроведеном поступку јавне набавке бр.________.
Члан 2.
Предмет
уговора
набавка
прехрамбених
производа
по
партији:
__________________ за 2016/17.годину за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевацу, а према јавној набавци 4/16 за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевцу и ближе је одређен усвојеном понудом Продавца број _____ од _________
године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Овај уговор се склапа за период од 12 месеци и примењиваће се од ______2016.
год. до ____________године.
Члан 3.
Продавац се обавезује да током уговореног периода који износи 12 месеци,
сукцесивно врши испоруку добара из чл.2.овог уговора према исказаним захтевима и
потребама купца конкретизованим при свакој појединачној набавци, а у укупном обиму и
количини наведеној у прихваћеној понуди бр. ______ која је код купца заведена под бр.
________ и која је саставни део овог уговора.
Продавац је дужан да се у погледу: врсте, количине, квалитета и осталих
карактеристика добара која су предмет овог уговора, у свему придржава понуде из става
1.овог члана.
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Члан 4.
Купац се обавезује да продавцу за испоручена добра из чл.2.овог уговора плаћа
јединичну цену која се формира на начин приказан у конкурсној документацији,
прихваћеној понуди и члану 5.овог уговора.
Коначна вредност уговора ће се утврдити обрачуном стварно испоручене количине
добара, с тим да укупна вредност не може прећи износ процењене вредности јавне набавке
бр.4/16 за партију _______________(уписује наручилац), а која износи _________________
дин. без ПДВ-а(уписује наручилац), одн. _____________________дин. са ПДВ-ом (уписује
наручилац).
Јединичном ценом је обухваћена цена добара са свим пратећим трошковима:
амбалаже, паковања, утовара и истовара, увоза,транспорта до места истовара –магацин
купца.
Количине добара из спецификације представљају оквирне потребе купца за период
од 12 месеци.
Члан 5.
Продајна цена воћа/пијачних производа утврђује се приликом сваке испоруке, тако
што се на тржишну цену на кванташкој пијаци у Београду на дан испоруке,
додаје/одузима процентуални износ повећања/умањења који је уписан у прихваћеној
понуди од стране понуђача.
Тржишне цене из претходног става су, пошто се захтевају намирнице прве
категорије, максималне цене свежег воћа и поврћа на кванташкој пијаци у Београду које
се објављују на званичном интернет сајту Министарства пољопривреде РС:
www.stips.minpolj.gov.rs.
Уколико из техничких разлога подаци са овог сајта нису доступни , за утврђивање
продајне цене користиће се извештаји о кретању цена надлежних служби на кванташкој
пијаци у Београду, а у крајњем случају користиће се цене на зеленој пијаци у месту
наручиоца.
Ценом добара обухваћени су, поред цене добра на коју се односе, и зависни
трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, транспорта и истовара и трошкови
увоза.
Уговорени проценат увећања/умањења који је наведен у прихваћеној понуди,
током реализације уговора неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Уговорена цена подразумева паритет fco магацин купца, истоварено.
Члан 6.
Купац се обавезује да купопродајну цену из чл.4. овог уговора плати на законом
предвиђен начин, у роковима и на начин предвиђен у понуди из чл. 2.ст.1. овог уговора, а
након испоруке добара и испостављања фактуре.
За кашњење у плаћању продавац има право на законску затезну камату.
Члан 7.
Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује купцу
сукцесивно, до краја уговореног периода од 12 месеци, а у зависности од потреба купца.
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Купац се обавезује да поруџбину за испоруку добара достави продавцу најдаље 3
(три) дана пре наведеног рока испоруке.
Уговорне стране су се споразумеле да добра која су предмет овог уговора продавац
испоручи у магацин купца својим превозним средством и о свом трошку.
Члан 8.
Продавац је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима
квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности хране,
Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурки и другим подзаконским прописима
донетим на основу овлашћења из овог закона.
Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на декларацији
добара.
Продавац гарантује трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
техничким нормативима и стандардима предвиђеним за свако добро појединачно.
Продавац се обавезује да за сваку појединачну испоруку добара која су предмет
овог Уговора, на захтев купца обезбеди одговарајуће потврде о контроли
исправности и квалитету тих добара, као и осталу пратећу документацију која
потврђује уговорену количину, квалитет и исправност испоручених добара.
Члан 9.
Контролу квалитета добара и трајност (рок употребе) вршиће комисија купца.
Контрола из става 1. овог члана подразумева:
-проверу органолептичких својстава производа (мирис, боја, конзистенција, укус - по
принципу случајног узорка);
- проверу приложеног извештаја о микробиолошком и хемијском испитивању који је издат
од стране овлашћене лабораторије надлежног института или завода, најмање једном у
уговореном периоду, а по потреби или процени купца и чешће.
У случају здравствене неисправности производа, продавац се обавезује да о свом
трошку, испоручена добра замени другим, здравствено исправним добрима, која
одговарају по врсти, количини и квалитету уговореним обавезама.
Трајност и квалитет добара коју гарантује продавац важиће под условом да се добра
складиште и користе на начин како је то прописано од стране продавца, односно
произвођача.
Члан 10.
Утврђивање количине - квантитативни пријем, вршиће комисија Купца, и то:
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања.
Уколико су испоручена добра уговорене количине и квалитета, потписује се
Записник о примопредаји.
Уколико представник Купца, приликом квантитативног пријема, утврди да
испоручена добра нису уговорене количине, овлашћен је да одбије пријем добара, уз
обавезу да одмах, писменим путем, обавести Продавца и захтева додатну, односно нову
испоруку добара уговорене количине и квалитета.
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Евентуалне неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и
других недостатака по записницима о примопредаји, Продавац ће решавати непосредно са
Купцем.
Уколико Купац у току реализације овог уговора, 3 пута не прихвати испоруку
добара, односно врати добра, Купац може отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и
овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука наплати из средства
финансијског обезбеђења-менице за добро извршење посла.
Члан 11.
Продавац је дужан да Купцу приликом потписивања овог Уговора, преда
регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у
корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба
да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10
дана дуже од рока за извршење уговора.
Купац има право да наплати меницу из става 1. овог члана уколико Продавац на
писани позив Купца не отклони недостатаке у року од 3 дана од дана пријема писаног
захтева Купца, односно не усклади квалитет (количина, здравствена исправност,
уговорена својства) испоручених производа са захтевима Наручиоца.
У случају из ст.2. овог члана, Купац може ангажовати друго лице и недостатке
отклонити набавком предметних производа по тржишним ценама у складу са правним
стандардом о пажњи доброг привредника.
У случају непоштовања уговорене динамике испоруке, из чл.6. овог Уговора,
Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 2 ‰ (промила) од
укупне уговорене вредности из члана 4. став 1. овог уговора, с тим да укупан износ
уговорне казне не може прећи 5% од укупне уговорене вредности из члана 4. став 1. овог
уговора.
У случају штете настале због неизвршене испоруке или због кашњења Продавца,
Купац је овлашћен да пун износ штете настале због неизвршене испоруке или због
кашњења Продавца са испоруком, наплати из средства финансијског обезбеђења -менице
за добро извршење посла, из става 1.овог члана.
Члан 12.
Продавац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача :
1. _________________, са седиштем у__________, ул.____________бр.___., ПИБ
_________, матични број __________.
односно у групи понуђача коју чине:
1.___________, са седиштем у ____, ул.________ бр.__., ПИБ
_ матични број
___________, 2._____________ са седиштем у ____, ул.________ бр.__., ПИБ _____
матични број ______ .
Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење уговорених обавеза као да их
је сам испунио.
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Продавац одговара Купцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
Остале одредбе
Члан 13.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Саставни део овог уговора су:
1. Понуда бр._________од _________ године
2. Остала конкурсна документација.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну
страну.

ЗА КУПЦА:

МП

МП

ЗА ПРОДАВЦА:
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Прилог 15.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл.88. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12и 68/15) као и
чл. 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС
86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ОБЛИКОВАНОЈ ПО ПАРТИЈАМА - ЈН
БР.4/16, објављеној на Порталу јавних набавки и сајту Дома, за потребе наручиоца ДОМ
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ, и то :
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној
јавној набавци,
Понуђач:______________________________________________________________________
___, је имао следеће трошкове :

1. ________________________________________________________________________
_______________________________________________, _________________-динара
2. ________________________________________________________________________
_______________________________________________,_________________-динара
3. ________________________________________________________________________
______________________________________________, _________________-динара

Напомена : сходно чл.88. ст.2 ЗЈН ( Сл.гласник РС 124/12 и 68/15) , 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова.
Датум: ____________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
Печат понуђача
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Прилог 16.
ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл.26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12 и 68/15) као и
чл. 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС
86/2015), У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА
ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ПО ПАРТИЈАМА број 4/16 за потребе наручиоца: Дом
ученика средњих школа Крагујевац, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
:

И З Ј А В Љ У Ј Е М О
Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима ( чл.3. став 1, тачка 5 ЗЈН)
Изјаву достављамо као саставни део понуде-конкурсне документације а ради
учешћа у поступку јавне набавке бр.4/16 Јавна набавка намисница за припремање хране
по партијама за потребе Дома ученика средњих школа, Крагујевац.

Датум: ____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
Печат понуђача
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Прилог 17.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ПО
ПАРТИЈАМА број 4/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове за партију _____________________ (навести
партију), и то:
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________
Навести све тражене додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у
тачки А/1 и спецификацијом наведене партије.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.
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Прилог 18
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача],У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ
ХРАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
број 4/16 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Прилог 19.
ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА/НАРУЧИОЦА

ЈАВНА НАБАВКА Бр. 4/16
Набавка прехрамбених производа по партијама, и то:
1.Хлеб и пекарски производи;
2. Млеко и млечни производи,
3. Роба широке
потрошње; 4. Свињско месо и јунеће месо ; 5. Пилеће месо 6. Месне прерађевине; 7. Риба;
8. Јаја; 9. Воће; 10. Пијачни производи
за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевцу
Назив наручиоца:___________________________________________
Адреса: ________________________________
Особа за контакт:________________________
Бр.дел.протокола
E-mail адреса: :_______________________
________/
2016.г.
П О Т В Р Д А
Потврђујемо да је понуђач ___________________________________________
вршио испоруку прехрамбених производа (______________________/навести партију) и то
2014.год. (навести врсту прехрам.добара) _________________________, у вредности __________дин.
без ПДВ-а;
2015.год. (навести врсту прехрам.добара) _________________________, у вредности __________дин.
без ПДВ-а;
Потврђујемо да је наведене производе испоручио у уговореном року и квалитету.
Ова потврда се издаје на захтев Дома ученика средњих школа Крагујевац као наручиоца у
поступку јавне набавке бр.4/16 – „Набавка намирница за припремање хране по партијама,
и то: 1.хлеб и пекарски производи
2. Млеко и млечни производи 3. Роба широке
потрошње, 4. Свињско месо и јунеће месо 5.Пилеће месо, 6. Месне прерађевине , 7. Риба,
8. Јаја, 9. Воће; 10. Пијачни производи,
за потребе Дома ученика средњих школа у
Крагујевцу.
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
_____________________
м.п.




Образац попуњава, потписује и оверава наручилац коме је вршена испорука наведених прехрамбених
добара по основу уговора
Овај образац копирати у потребном броју примерака (за сваког наручиоца понаособ)
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ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН бр.4/16 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА
ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсна документација за Јавну набавку бр. 4/16, Набавка
припремање хране по партијама, мења се и то:

намирница за

У прилогу 4. – Услови за учешће у поступку јавне набавке,
на страни 12., одељак А/1 – Додатни услови предвиђени Чл.76. ЗЈН врше се
измене и нови-измењени текст гласи:

А/1 – Додатни услови предвиђени чл.76. ЗЈН и то:
За партију 1.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар

и сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то: најмање једно

одговарајуће возило са термокингом за транспорт производа који су предмет јавне
набавке до купца
Доказ: Фотокопије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна
дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришће ња возила.
Поседовање термокинга на возилима се доказује достављањем копија уверењаатеста за термо кинг, или фотографија на којима се јасно виде регистарска
ознака и термокинг за возило које је предмет доказивања
4. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом - да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца

Пословно/ИНТЕРНО

који се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности
која је мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
Уколико понуђач није произвођач, поред наведених доказа у обавези је да наведе
за сваки понуђени производ назив произвођача и да достави доказе о испуњавању
обавезног услова: А- Тач.5. и додатних услова: А/1 – Тач.1. и 2. за произвођача, као и
важећи уговор о пословно техничкој сарадњи са произвођачем.
За партију 2.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар

и сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже минималним техничким и кадровским капацитетом, и то:

-

најмање једно одговарајуће возило са термокингом за транспорт производа
који су предмет јавне набавке до купца
да има најмање једног технолога радно ангажованог на одговарајућим
пословима
Доказ: технички капацитет се доказује фотокопијама важећих саобраћајних
дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се
доказује достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија
на којима се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су
предмет доказивања
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М обрасца

4. Да понуђач располаже (и достави) потврде надлежног органа о квалитету

производа за сваки производ
Доказ: Достављају се резултати анализа о испитивању за сваки производ.
Доказ не може бити старији од 3 (три) месеца од дана одварања понуда.
5. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца

Пословно/ИНТЕРНО

који се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности
која је мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
Уколико понуђач није произвођач, поред наведених доказа, у обавези је да наведе
за сваки понуђени производ назив произвођача и да достави доказе о испуњавању
обавезног услова: А- Тач.5. и додатних услова: А/1 – Тач.1. 2. 3.(најмање један технолог
радно ангажован на одговарајућим пословима) за произвођача и важећи уговор о

пословнотехничкој сарадњи са произвођачем.
За партију 3.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то:

-

најмање два одговарајућа возила – камиона за транспорт производа који су
предмет јавне набавке до купца
Доказ: технички капацитет се доказује Фотокопијама важећих саобраћајних
дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила.

3. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца
који се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности
која је мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
За партију 4., 5. и 6.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP(за област на коју се набавка

односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“,
бр. 41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач располаже минималним кадровским и техничким капацитетом, и то:

Пословно/ИНТЕРНО

-

најмање један ветеринар (стално запослен или ангажован по уговору) и један
технолог (стално запослен или ангажован по уговору)
најмање два одговарајућа возила – хладњаче за превоз производа који су
предмет јавне набавке до купца
Доказ:
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М обрасца
Технички капацитет се доказује фотокопијама важећих саобраћајних дозвола,
односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника
возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном
основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се доказује
достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија на којима
се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су предмет
доказивања

3. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца
који се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности
која је мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
4. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом(завод, институт, центар

и сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
понуђених производа, чији ће се резултати прилагати уз сваку испоруку ових
производа.
Доказ: Фотокопија уговора
5. Да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој

здравственој исправности за сваки производ и исте достави
Доказ: Фотокопије декларација или атеста
Уколико понуђач није произвођач, поред наведених доказа, у обавези је да наведе
за сваки понуђени производ назив произвођача и да достави доказе о испуњавању
обавезног услова: А- Тач.5. и додатних услова: А/1 – Тач.1. 2.(најмање један

ветеринар стално ангажован или по уговору и најмање један технолог стално
ангажован или по уговору) и 4. за произвођача, као и важећи Уговор о
пословној сарадњи са произвођачем (оверен код суда , одн. надлежног
оверавача уколико се ради о физичком лицу), одн.привредним субјектом који
се бави предметном делатношћу.

Пословно/ИНТЕРНО

За партију 7.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка
односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом(завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа
Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже (и достави) потврде надлежног органа о квалитету

производа за сваки производ
Доказ: Достављају се резултати анализа о испитивању за сваки производ.
Доказ не може бити старији од 12 (дванаест) месеци од дана одварања понуда.
4. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то:

-

најмање једно одговарајуће возило са термокингом за транспорт производа
који су предмет јавне набавке до купца.
Доказ: технички капацитет се доказује Фотокопијама важећихсаобраћајних
дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се
доказује достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија
на којима се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су
предмет доказивања

5. Уколико понуђач није увозник, потребно је да има уговор о пословно техничкој

сарадњи са увозником, као и доказ о примени ХАЦЦП стандарда од стране
увозника, за предмет набавке.
Доказ: Фотокопија уговора и фотокопија ХАЦЦП стандарда за увозника за
предмет набавке
За партију 8.
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се набавка
односи) у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр.
41/09)
Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом(завод, институт, центар и

сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
прехрамбених производа

Пословно/ИНТЕРНО

Доказ: Фотокопија уговора
3. Да понуђач располаже (и достави) потврде надлежног органа о квалитету

производа
Доказ: Достављају се резултати анализа о испитивању за наведене производе.
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца од дана одварања понуда.
4. Да понуђач располаже минималним кадровским и техничким капацитетом, и то:

-

5.

најмање један ветеринар (стално запослен или ангажован по уговору) или један
технолог (стално запослен или ангажован по уговору)
најмање једно одговарајуће возило са термокингом за превоз производа који су
предмет јавне набавке до купца
Доказ:
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М обрасца
Технички капацитет се доказује Фотокопијама важећих саобраћајних дозвола,
односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника
возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном
основу коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се доказује
достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија на којима
се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила која су предмет
доказивања

Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две
године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца
који се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности
која је мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године
-

Уколико понуђач није произвођач, поред наведених доказа, у обавези је
да достави важећи уговор о пословно техничкој сарадњи са произвођачем и да
достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и додатних услова:
А/1 – Тач.1. 2., 3. и 4.( најмање један ветеринар /стално запослен или ангажован
по уговору или један технолог /стално запослен или ангажован по уговору)
за произвођача.

За партију 9. и 10.
Уколико је понуђач пољопривредни произвођач,
1. Да понуђач поседује важећи

СЕРТИФИКАТ HACCP (за област на коју се
набавка односи)
у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране,
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/09)

Пословно/ИНТЕРНО

Доказ: Фотокопија важећег сертификата о примени ХАЦЦП стандарда за
предмет набавке
2. Да понуђач има активно регистровано пољопривредно газдинство са мин. 10

(десет) ha обрадивог земљишта за производњу – гајење воћа/поврћа
Доказ: Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства са Прилогом 3.
Засејане културе из Управе за трезор.
3. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар

и сл.) о редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета
понуђених производа, чији ће се резултати прилагати уз сваку испоруку ових
производа.
Доказ: Фотокопија уговора
4.

-

Да понуђач располаже минималним техничким и капацитетом и то:
најмање два доставна возила
да поседује складишни простор од најмање 200 м²
да поседује хладњачу од најмање 200 м³
Доказ:
- копије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола
није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења
возила
- за објекте (магацин) –доказ о правном основу коришћења објекта (извод из
листа непокретности/пописне листе основних средстава, уговор о
купопродаји, уговор о најму-закупу или други валидан доказ);
- за хладњачу – доказ о правном основу коришћења (извод из листа
непокретности/пописне листе основних средстава, уговор о купопродаји,
уговор о најму-закупу или други валидан доказ);

5. Да понуђач располаже минималним пословним капацитетом -да је у последње две

године, производима који су предмет јавне набавке, снабдевао најмање 3 купца
који се у оквиру своје делатности баве и исхраном корисника, у укупној вредности
која је мин. двоструко већа од вредности понуђене цене.
Доказ: пословни капацитет се доказује оригиналним потврдама (прилог 19.)
овереним и потписаним од стране купаца, као доказ да их је понуђач снабдевао
истоврсним производима за претходне две године.
6. да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој
здравственој исправности
Доказ: Фотокопије декларација или атеста. Понуђач мора да достави:
- за партију воће – резултате анализа о испитивању минимум за производе
јабуке, поморанџа, лимун (Доказ не може бити старији од три месеца од
дана отварања понуде

Пословно/ИНТЕРНО

-

за партију пијачни производи - потврде надлежног органа о квалитету
производа (резултате анализа о испитивању) минимум за производе
кромпир, пасуљ типа „градиштанац“ или одговарајући, купус свеж,
шаргарепа, лук црни – стари. (Доказ не може бити старији од 3 (три)
месеца од дана отварања понуде).

Уколико понуђач није пољопривредни произвођач и/или увозник , у обавези је да:
-

достави уговор о пословно техничкој сарадњи са произвођачем и/или
увозником
да достави доказе о испуњавању обавезног услова: А- Тач.5. и додатних
услова: А/1 – Тач.1. 2., 3. и 6. за произвођача и/или Увозника
да поседује складишни простор од најмање 200 м² (доказ: копија пописне листе
или уговора о закупу)
да поседује хладњачу од најмање 200 м³(доказ: копија пописне листе или
уговора о закупу)

У ПРИЛОГУ 7. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА,
Врши се исправка техничке грешке и то тако што у тексту изјаве уместо:
“ јавне набавке БР.2/15“, треба да стоји „ јавне набавке БР.4/16“

У осталом тексту Конкурсна документација остаје иста.
КОМИСИЈА ЗА ЈН

Пословно/ИНТЕРНО

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ЈН бр.4/16 Отворени поступак за набавку
намирница за припремање хране по партијама

У
вези са Јавном набавком бр.4/16, набавка намирница за
припремање хране по партијама, за потребе Дома ученика средњих школа
Крагујевац, потенцијални понуђач је поставио следеће питање, одн. тражио
појашњење конкурсне документације:
„ У вашој конкурсној документацији сте предвидели посебне услове за
понуђаче који нису произвођачи или увозници да морају да доставе доказе за
произвођача добара као што су:
- Термокинг возила а не врше испоруку своје робе до купца ваћ купац преузима робу
-

-

својим возилом у магацину произвођача и испоручује наручиоцу
Као услов понуђачу који није произвођач тражите доказ да је произвођач испунио
одређени пословни капацитет за протекле две године испоруком истоврсних
добара. Да ли је потребно да пословни капацитет доказује произвођач ако већ ту
обавезу мора да испуни понуђач јер произвођач нема интереса да такву вашу
обавезу испуни. Тражење наведеног услова се стављају у неравноправан положај
понуђачи који нису произвођачи у односу на произвођача добара што је супротно
члану 12 ЗЈН јер није обезбеђен једнак положај свим понуђачима
У неравноправан положај сте ставили понуђаче за партију 9 и 10 јер произвођачи
не морају да имају магацински простор најмање 200м² као и хладњачу у најмање
200м³ већ одговарајући простор.

Пословно/ИНТЕРНО

ОДГОВОР:

- Наручилац је уважио примедбу наведену у алинеји један, а која се односи на
поседовање термокинг возила од стране произвођача у случају када понуђач није
произвођач, и у том смислу се врши измена конкурсне документације;

- Примедба наведена у алинеји два, а која се односи на пословни капацитет
произвођача када понуђач није произвођач, је неоснована јер се ни код једне
партије не тражи да у случају да понуђач није произвођач, произвођач испуњава
пословни капацитет;

- Наручилац је уважио примедбу наведену у алинеји три, а која се односи на
поседовање магацинског простора и хладњача, и у том смислу се врши измена
конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 4/16

Пословно/ИНТЕРНО

III ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ЈН бр.4/16 Отворени поступак за набавку
намирница за припремање хране по партијама

У вези са Јавном набавком бр.4/16, набавка намирница за припремање
хране по партијама, за потребе Дома ученика средњих школа Крагујевац,
потенцијални понуђач је поставио следеће питање, одн. тражио појашњење
конкурсне документације:
„ У конкурсној документацији наручилац је прописао додатним
условима за понуђаче на страни 13. под тачком 3.

3.Да понуђач располаже минималним техничким и кадровским
капацитетом, и то:
- најмање једно одговарајуће возило са термокингом за транспорт
производа који су предмет јавне набавке до купца
- да има најмање једног технолога радно ангажованог на
одговарајућим пословима
Доказ: технички капацитет се доказује фотокопијама важећих
саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата
на име понуђача као власника возила, поред копије важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу
коришћења возила. Поседовање термокинга на возилима се доказује
достављањем копија уверења-атеста за термо кинг, или фотографија
на којима се јасно виде регистарска ознака и термокинг за возила
која су предмет доказивања
Кадровски капацитет се доказује копијом уговора о раду и М
обрасца
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ПИТАЊЕ:
У Вашим условима за партију 2 – млеко и млечни производи као доказ сте предвидели
копију уговора о раду и М образац. Закон о раду предвиђа и друге облике ангажовања
(уговор о делу или повременим и привременим пословима и сл.).
Питање да ли поред уговора о раду и М обрасца може да се приложи и уговор о
ангажовању по другом основу како сте то предвидели за остале партије.

ОДГОВОР:
За кадровски капацитет за партију 2 (један радно ангажован технолог
на одговарајућим пословима) поред уговора о раду и М обрасца се прихвата
и достављање уговора о ангажовању по другом основу у складу са Законом о
раду.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 4/16
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Република Србија
Дом ученика средњих школа
Број: VII/01- 273
Датум: 23.05.2016.год
Крагујевац

У складу са Чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама(„Сл.гл.РС“ бр.124/12 и
68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.VII/06-270 од 20.05.2016.год.
директор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу као наручилац у отвореном поступку
Јавне набавке бр.4/16 је дана 23.05.2016.год. донео следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН бр.4/16
ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

У отвореном поступку Јавне набавке бр.4/16, за набавку намирница за припремање хране,
обликованом по партијама, који је наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац
покренуо одлуком директора Дома бр.VII/01-121, а након разматрања и стручне оцене
понуда дванаест понуђача, извршене од стране Комисије за спровођење јавне набавке, при
чему је критеријум за оцењивање и избор понуда:најнижа понуђена цена, донете су

следеће одлуке:
1. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:1. Хлеб и пекарски производи,
додељује се понуђачу: АД „Извор“ Параћин, Мат. број 07115601; ПИБ: 100875514, чија је
понуда одговарајућа и прихватљива, а након рангирања две понуде применом критеријума:
најнижа понуђена цена и најповољнија, са понуђеном ценом 1.306.800,оо без ПДВ-а, гарантовано
важење цене – 90 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
2. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:2. Млеко и млечни производи,
додељује се понуђачу: АД „Имлек“ Београд, Матични број: 07042701; ПИБ: 100001636, чија је
понуда одговарајућа, а у складу са Чл.107.ст.4. ЗЈН и прихватљива, а као једина и најповољнија,
са понуђеном ценом 1.706.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 365 дана од дана
потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 6
сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
3. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:3. Роба широке потрошње,
додељује се понуђачу: . „ Интеркомерц “ доо, Рача.Мат. број: 06563503; ПИБ: 101226807. чија
је понуда одговарајућа и прихватљива, а као једина и најповољнија, са понуђеном ценом
2.351.921,20 без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 90 дана од дана потписивања уговора; рок
испоруке 3 дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива
наручиоца, рок плаћања 45 дана.
4. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:4.Свињско и јунеће месо,
додељује се понуђачу: „Сувобор кооп НН“ Чачак,. Матични број: 17036246; ПИБ: 101109316,
чија је понуда одговарајућа и прихватљива, а након рангирања пет понуда применом
критеријума: најнижа понуђена цена и најповољнија, са понуђеном ценом 2.943.500,оо без ПДВа, гарантовано важење цене – 60 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од
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пријема требовања, рок поступања по рекламацији 4 сата од позива наручиоца, рок плаћања 15
дана.
5. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:5. Пилеће месо, додељује се
понуђачу: „Сувобор кооп НН“ Чачак,. Матични број: 17036246; ПИБ: 101109316, чија је
понуда одговарајућа и прихватљива, а након рангирања три понуде применом критеријума:
најнижа понуђена цена и најповољнија, са понуђеном ценом 817.000,оо без ПДВ-а, гарантовано
важење цене –60 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 4 сата од позива наручиоца, рок плаћања 15 дана.
6. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију: 6. Месне прерађевине,
додељује се понуђачу: „Котленик-промет“ Лађевци, Мат.број: 07369093, ПИБ: 101957940, чија
је понуда одговарајућа и прихватљива, а након рангирања три понуде применом критеријума:
најнижа понуђена цена и најповољнија, са понуђеном ценом 2.289.500,оо без ПДВ-а,
гарантовано важење цене – 365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од
пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана.
7. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију: 7. Риба, додељује се понуђачу:
„Интеркомерц“ доо, Рача. Мат. број: 06563503; ПИБ: 101226807 чија је понуда одговарајућа и
прихватљива, а као једина и најповољнија, са понуђеном ценом 558.880,оо без ПДВ-а,
гарантовано важење цене – 90 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
8. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију: 8. Јаја, додељује се понуђачу:
„Србокока промет“ Јагодина. Матични број: 17532731; ПИБ: 103194577, чија је понуда
одговарајућа и прихватљива, а након рангирања три понуде применом критеријума: најнижа
понуђена цена и најповољнија, са понуђеном ценом 261.440,00 без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 68 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок
поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
9. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију: 9. Свеже воће, додељује се
понуђачу: Пољопривредно газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац, ПГ:
742198000494, Мат.бр.: 1207972721627, чија је понуда одговарајућа и прихватљива, а након
рангирања три понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена и најповољнија, са
понуђеном ценом 584.230,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 365 дана од дана
потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији
2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
10. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију: 10. Пијачни производи,
додељује се понуђачу: Пољопривредно газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац, ПГ:
742198000494, Мат.бр.: 1207972721627, чија је понуда одговарајућа, а у складу са чл.107. ст.4.
ЗЈН и прихватљива, а након рангирања три понуде применом критеријума: најнижа понуђена
цена и најповољнија, са понуђеном ценом 1.176,252,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене –
365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања
по рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
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Са наведеним понуђачима склопиће се уговор о набавци намирница за припремање хране, за
сваку партију појединачно, након протека рока за подношење захтева за заштиту права
понуђача, а који износи 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки
(чл.149.ст.6.ЗЈН), у свему у складу са чл.113. Закона о јавним набавкама и тендерском
документацијом.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац, је дана 07.04.2016.год. објавио на
Порталу ЈН и на сајту Дома позив за подношење понуда у отвореном поступку ЈН бр.4/16 за
набавку намирница за припремање хране по партијама, за потребе Дома. Након измена
конкурсне документације (измене: 14.04., 26.04., 04.05. и 09.05.2016.год.), и обавештења о
продужењу рока за подношење понуда, рок за пријем и отварање понуда је био 11.05.2016.г.
Набавка је обликована по партијама, и то:
1. хлеб и пекарски производи
2. млеко и млечни производи
3. роба широке потрошње
4. свињско и јунеће месо
5. пилеће месо
6. месне прерађевине
7. риба
8. јаја
9. свеже воће
10. пијачни производи
Шифра из општег речника набавке: 15110000, 15130000, 15300000, 15500000,15800000, 158100.
Очекивана вредност јавне набавке износи 16.989.277. динара без ПДВ-а, одн. по партијама:
1.Хлеб и пекарски производи -1.639.277; 2. Млеко и млечни производи – 1.666.667; 3. Роба
широке потрошње – 2.500.000; 4. Свињско и јунеће месо – 3.750.000 , 5. Пилеће месо – 1.516.667,
6. Месне прерађевине – 3.000.000, 7. Риба – 666.667, 8. Јаја – 416.667, 9. Свеже воће – 666.667 и
10. Пијачни производи – 1.166.667, све без ПДВ-а.
Набавка је предвиђена Финансијским планом Дома за 2016. год. и Планом набавки за 2016.г.
Средства предвиђена за ову набавку налазе се на позицији: намирнице за припремање хране426823. Редни број набавке је 04, ред.бр. у Плану набавки је 1.1.2.
Поступак је покренут по одлуци директора бр. VII/01-121 од 23.03.2016.год. Критеријум за
оцењивање и избор понуда је: најнижа понуђена цена.
Поступак отварања понуда спровела је Комисија за јавну набавку бр.4/16, именована Решењем
директора Дома бр. VII/01-122, у саставу: Драган Шкевин, службеник за јавне набавке –
председник комисије, Мирјана Ранковић, дипл.правник – члан комисије, Пантелић Божидар, шеф
кухиње и вођа ХАЦЦП тима.
У року за достављање понуда, који је објављен на Порталу ЈН и на сајту Дома, стигло је укупно
12 (дванаест) понуда, одн. понуде 12 понуђача. У поступку јавног отварања понуда, који је
спроведен 11.05.2016.г. у присуству овлашћених представника 6 (шест) понуђача, и
представника три понуђача без овлашћења, као и представника Института за јавне набавке,
отворене су све понуде као благовремене, о чему је сачињен записник бр. VII/06-252, који је
достављен/уручен свим понуђачима. Комисија је констатовала да су по јавном позиву за
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набавку намирница за припремање хране по партијама благовремено стигле понуде следећих
понуђача:
1. „ FRESH LINE“ доо, Краљево, заведена под бр.VII/о4-231, од 09.05.2016.год ,
мат.бр.:20175702, ПИБ:104513532. Понуда је достављена за партије:
партија 9. Свеже воће, са понуђеном ценом од 596.516,оо без ПДВ-а,
партија 10. Пијачни производи, са понуђеном ценом: 1.203.241,36 без ПДВ-а.
2. ДПП „ Петковић “ доо, Параћин, заведена под бр.VII/o4-234, од 10.05.2016.год., мат
број: 07633505, ПИБ: 100940470. Понуда је достављена за партију: 4. Свињско и јунеће месо.
Понуђена цена: 3.158.500,оо без ПДВ-а;
3. „ Паланка промет“ Смед. Паланка, заведена под бр.VII/o4-242, од 11.05.2016.год.
мат.број: 07395051, ПИБ: 101560724. Понуда је достављена за партије:
партија 4. Свињско и јунеће месо; понуђена цена 3.195.000,оо без ПДВ-а;
партија 5. Пилеће месо; понуђена цена 970.000,оо без ПДВ-а;
партија 6. Месне прерађевине, понуђена цена 2.531.750,оо без ПДВ-а;
партија 8. Јаја, понуђена цена 307.000,оо без ПДВ-а;
партија 9. Свеже воће, понуђена цена 612.970,оо без ПДВ-а;
партија 10. Пијачни производи, понуђена цена 1.192.077,оо без ПДВ-а.
4. „ Маковица“ АД Младеновац, заведена под бр.VII/o4-243, од 11.05.2016.год. Мат. број
07042612; ПИБ: 101479554. Понуда је достављена за партију: 1. Хлеб и пекарски производи.
Понуђена цена: 1.566.950,оо без ПДВ-а.
5. АД „Извор“ Параћин, заведена под бр.VII/o4-244, од 11.05.2016.год Мат. број 07115601;
ПИБ: 100875514. Понуда је достављена за партију: 1. Хлеб и пекарски производи. Понуђена цена:
1.306.800,оо без ПДВ-а.
6. „Интеркомерц“ доо, Рача, заведена под бр.VII/o4-245, од 11.05.2016.год.
Мат. број: 06563503; ПИБ: 101226807. Понуда је достављена за партије:
Партија бр.3. Роба широке потрошње; Понуђена цена 2.351.921,20 без ПДВ-а;
Партија бр.7. Риба; Понуђена цена: 558.880,оо без ПДВ-а;
Партија 8. Јаја; Понуђена цена: 284.740,оо без ПДВ-а.
7. „ Котленик-промет“ Лађевци, заведена под бр.VII/o4-246, од 11.05.2016.год. Мат.
број: 07369093, ПИБ: 101957940. Понуда је достављена за партије:
партија 4. Свињско и јунеће месо; понуђена цена 3.124.900,оо без ПДВ-а;
партија 5. Пилеће месо; понуђена цена 997.000,оо без ПДВ-а;
партија 6. Месне прерађевине, понуђена цена 2.289.500,оо без ПДВ-а.
8. Пољопривредно газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац, заведена под бр.VII/o4247, од 11.05.2016.год. ПГ: 742198000494, Мат.бр.: 1207972721627. Понуда је достављена за:
партију 9. Свеже воће, понуђена цена: 584.230,оо без ПДВ-а;
партију 10. Пијачни производи, понуђена цена: 1.176.252,оо без ПДВ-а

Пословно/ИНТЕРНО

9. АД „Имлек“ Београд, заведена под бр.VII/o4-248, од 11.05.2016.год. Матични број:
07042701; ПИБ: 100001636. Понуда је достављена за партију 2. Млеко и млечни производи.
Понуђена цена: 1.706.500,оо без ПДВ-а.
10. „Сувобор кооп НН“ Чачак, заведена под бр.VII/o4-249, од 11.05.2016.год. Матични
број: 17036246; ПИБ: 101109316. Понуда је достављена за партије:
партија 4. Свињско и јунеће месо; понуђена цена 2.943.500,оо без ПДВ-а;
партија 5. Пилеће месо; понуђена цена: 817.000,оо без ПДВ-а;
11. „Месопромет будућност“ доо Крагујевац, заведена под бр.VII/o4-250, од 11.05.2016.год
Мат.бр.: 20944994; ПИБ: 108169910. Понуда је достављена за партије:
партија 4. Свињско и јунеће месо; понуђена цена 3.110.000,оо без ПДВ-а;
партија 6. Месне прерађевине, понуђена цена 2.294.050,оо без ПДВ-а.
12. „ Србокока промет“ Јагодина, заведена под бр.VII/o4-251, од 11.05.2016.год. Матични
број: 17532731; ПИБ: 103194577. Понуда је достављена за партију 8. Јаја. Понуђена цена је
261.440,оо без ПДВ-а.
Рад Комисије за ЈН 4/16 одвијао се у периоду од 12.05. до 20.05.2016.год. У наведеном периоду
Комисија је обавила следеће радње и донела следеће закључке и одлуке:

I Комисија је, у складу са методологијом дефинисаном конкурсном документацијом, најпре
извршила проверу рачунских радњи и констатовала да су сви понуђачи доставили у том смислу
исправне понуде, тј. без рачунских грешака.

II Након увида у достављене понуде, Комисија је констатовала да су сви понуђачи, у складу са
захтевима из конкурсне документације, доставили изјаве о испуњавању обавезних и додатних
услова (прилог 17.).
С обзиром да су се стекли прописани услови, то је у складу са захтевима из конкурсне
документације, а применом критеријума – најнижа понуђена цена, извршено рангирање свих
понуђача, по партијама, и добијен је следећи редослед:

III

1) За партију 1. Хлеб и пекарски производи стигле су ДВЕ ПОНУДЕ , и то: „Маковица“ АД
Младеновац и АД „Извор“ Параћин. Применом критеријума најнижа понуђена цена
добијен је следећи редослед:
1. АД „Извор“ Параћин. Понуђена цена: 1.306.800,оо без ПДВ-а.
2. „ Маковица“ АД Младеновац. Понуђена цена: 1.566.950,оо без ПДВ-а.
2) За партију 2. Млеко и млечни производи стигла је ЈЕДНА ПОНУДА и то:
АД „Имлек“ Београд. Понуђена цена: 1.706.500,оо без ПДВ-а
3) За партију 3. Роба широке потрошње стигла је ЈЕДНА ПОНУДА и то:
„ Интеркомерц “ доо, Рача. Понуђена цена 2.351.921,20 без ПДВ-а

Пословно/ИНТЕРНО

4) За партију 4. Свињско и јунеће месо стигло је ПЕТ ПОНУДА, и то: ДПП „Петковић “ доо,
Параћин, „Паланка промет“ Смед. Паланка, „Котленик-промет“ Лађевци, „Сувобор кооп
НН“ Чачак и „Месопромет будућност“ доо Крагујевац. Применом критеријума најнижа
понуђена цена добијен је следећи редослед:
1. „Сувобор кооп НН“ Чачак. Понуђена цена 2.943.500,оо без ПДВ-а
2. „Месопромет будућност“ доо Крагујевац. Понуђена цена 3.110.000,оо без ПДВ- а
3. „Котленик-промет“ Лађевци. Понуђена цена 3.124.900,оо без ПДВ-а
4. ДПП „Петковић“ доо, Параћин. Понуђена цена: 3.158.500,оо без ПДВ-а
5. „Паланка промет“ Смед. Паланка. Понуђена цена 3.195.000,оо без ПДВ-а
5) За партију 5. Пилеће месо стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то: „Паланка промет“ Смед. Паланка,
„Котленик-промет“ Лађевци и „Сувобор кооп НН“ Чачак. Применом критеријума најнижа
понуђена цена добијен је следећи редослед:
1. „Сувобор кооп НН“ Чачак. Понуђена цена 817.000,оо без ПДВ-а
2. „Паланка промет“ Смед. Паланка. Понуђена цена 970.000,оо без ПДВ-а
3. „Котленик-промет“ Лађевци. Понуђена цена 997.000,оо без ПДВ-а
6) За партију 6. Месне прерађевине стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то: „Паланка промет“ Смед.
Паланка, „Котленик-промет“ Лађевци и „Месопромет будућност“ доо Крагујевац
Применом критеријума најнижа понуђена цена добијен је следећи редослед:
1. „Котленик-промет“ Лађевци. Понуђена цена 2.289.500,оо без ПДВ-а
2. „Месопромет будућност“ доо Крагујевац. Понуђена цена 2.294.050,оо без ПДВ-а
3. „Паланка промет“ Смед. Паланка. Понуђена цена 2.531.750,оо без ПДВ-а
7) За партију 7. Риба стигла је ЈЕДНА ПОНУДА и то:
„ Интеркомерц“ доо, Рача. Понуђена цена 558.880,оо без ПДВ-а
8) За партију 8. Јаја стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то: „ Паланка промет“ Смед. Паланка,
„Интеркомерц “ доо, Рача и „Србокока промет“ Јагодина. Применом критеријума најнижа
понуђена цена добијен је следећи редослед:
1. „ Србокока промет“ Јагодина. Понуђена цена је 261.440,оо без ПДВ-а.
2. „ Интеркомерц“ доо, Рача. Понуђена цена 284.740,оо без ПДВ-а
3. „ Паланка промет“ Смед. Паланка. Понуђена цена 307.000,оо без ПДВ-а
За партију 9. Свеже воће стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то: „FRESH LINE“ доо, Краљево,
„Паланка промет“ Смед. Паланка и Пољопривредно газдинство Мирослав Недељковић,
Пласковац. Применом критеријума најнижа понуђена цена добијен је следећи редослед:
1. Пољ. газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац. Понуђена цена 584.230,оо без
ПДВ-а
2. „FRESH LINE“ доо, Краљево. Понуђена цена 596.516,оо без ПДВ-а.
3. „Паланка промет“ Смед. Паланка. Понуђена цена 612.970,оо без ПДВ-а
За партију 10. Пијачни производи стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то: „FRESH LINE“ доо,
Краљево, „Паланка промет“ Смед. Паланка и Пољопривредно газдинство Мирослав

Пословно/ИНТЕРНО

Недељковић, Пласковац. Применом критеријума најнижа понуђена цена добијен је
следећи редослед:
1. Пољ. газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац. Понуђена цена 1.176.252,оо без
ПДВ-а
2. „Паланка промет“ Смед. Паланка. Понуђена цена 1.192.077,оо без ПДВ-а
3. „FRESH LINE“ доо, Краљево. Понуђена цена 1.203.241,36 без ПДВ-а
IV У даљем раду Комисија је, за понуђаче чија је понуда по редоследу (након рангирања),
оцењена као најповољнија, а који су поред Изјаве (Прилог 17.) уз понуду доставили и доказе,
извршила проверу достављених доказа. Комисија је констатовала да је понуђач: Пољопривредно
газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац, чија је понуда за партију 9. Свеже воће и партију
10. Пијачни производи, оцењена као најповољнија, доставио само Изјаву, па је у складу са
конкурсном документацијом, упутила писани захтев да наведени понуђач достави тражене доказе
у року од 5 (пет) дана ( са упозорењем да ће, уколико то не учини, бити изабран следећи понуђач
по редоследу), како би могла да се донесе одлука о избору најповољније понуде за ове две
партије.

V Након ових закључака и упућеног позива понуђачу Недељковић Мирославу, Комисија је
извршила проверу доказа понуђача чије су понуде оцењене као најповољније, и то за сваку
партију понаособ. Увидом у приложену документацију Комисија је констатовала следеће:
ПАРТИЈА 1. – ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
(процењена вредност: 1.639.277 динара без ПДВ-а)

За партију 1. Хлеб и пекарски производи стигле су ДВЕ ПОНУДЕ , и то:
1.„Маковица“ АД Младеновац. Понуђена цена: 1.566.950,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене
– 360 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема требовања, рок
поступања по рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.Понуђач нуди
сопствене производе.
2.АД „Извор“ Параћин. Понуђена цена: 1.306.800,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 90
дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по
рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди сопствене
производе.
Увидом у документацију коју је приложио понуђач АД „Извор“ Параћин, као и понуђену цену у
односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је понуда понуђача АД

„Извор“ Параћин
најповољнија.
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ПАРТИЈА 2. – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
(процењена вредност: 1.666.667 динара без ПДВ-а)

За партију 2. Млеко и млечни производи стигла је једна понуда и то:
1. АД „Имлек“ Београд. Понуђена цена: 1.706.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене –
365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок
поступања по рекламацији 6 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач,
осим чоколадног млека (сопствени производ), нуди производе „Нишка млекара“ и за
произвођача је доставио документацију тражену конкурсном документацијом.
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуда овог понуђача
одговарајућа. Комисија је потом разматрала понуђену цену, с обзиром да је понуђена цена
већа од процењене вредности ове партије. Имајући у виду да је разлика у односу на
процењену вредност 39.833 динара, што износи око 2,4%, као и чињеницу да се и са
прихватањем ове цене не излази изван оквира процењене вредности јавне набавке која је
предвиђена Планом набавки за 2016.год., као и чињеницу да је уговор о снабдевању дома
млеком и млечним производима истекао а да се ради о намирницама које су неопходне за
исхрану корисника, као и да понуђена цена појединачних артикала није већа од упоредиве
тржишне цене, Комисија је донела одлуку да се у складу са Чл.107.ст.4. ЗЈН понуда овог
понуђача прихвати. Након ових закључака, Комисија је констатовала да је понуда понуђача

АД „Имлек“ Београд одговарајућа и прихватљива и као једина и
најповољнија.
ПАРТИЈА 3. – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
(процењена вредност: 2.500.000,оо динара без ПДВ-а)

За партију 3. Роба широке потрошње стигла је једна понуда и то:
1. „Интеркомерц“ доо, Рача. Понуђена цена 2.351.921,20 без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 90 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
Понуђач нуди производе више произвођача и за сваки од њих је доставио документацију
тражену конкурсном документацијом.
Увидом у документацију коју је приложио понуђач „Интеркомерц“ доо Рача, као и понуђену
цену у односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је понуда понуђача

„Интеркомерц“ доо Рача
најповољнија.
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ПАРТИЈА 4. – СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО
(процењена вредност: 3.750.000.оо динара без ПДВ-а)

За партију 4. Свињско и јунеће месо стигло је ПЕТ ПОНУДА, и то:

Пословно/ИНТЕРНО

1. ДПП „Петковић“ доо, Параћин, понуђена цена: 3.158.500,оо без ПДВ-а, гарантовано
важење цене –65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач.
2. „Паланка промет“ Смед. Паланка, понуђена цена 3.195.000,оо без ПДВ-а , гарантовано
важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди производе „Месопромет“ и за произвођача је доставио документацију
тражену конкурсном документацијом.
3. „Котленик-промет“ Лађевци , понуђена цена 3.124.900,оо без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
Понуђач нуди своје производе као произвођач.
4. „Сувобор кооп НН“ Чачак, понуђена цена 2.943.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 60 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 4 сата од позива наручиоца, рок плаћања 15 дана. Понуђач
нуди своје производе као произвођач.
5. „Месопромет будућност“ доо Крагујевац, понуђена цена 3.110.000,оо без ПДВ-а,
гарантовано важење цене – 61 дан од дана потписивања уговора; рок испоруке 2 дана од
пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок
плаћања 45 дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач.
Након што је извршено рангирање применом критеријума најнижа понуђена цена, и увидом у
документацију коју је приложио понуђач „Сувобор Кооп НН“ Чачак као најповољнији, и
упоређивањем понуђене цене у односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је

понуда понуђача „Сувобор Кооп НН“ одговарајућа и прихватљива, а по
редоследу и најповољнија.
ПАРТИЈА 5. – ПИЛЕЋЕ МЕСО
(процењена вредност: 1.516.667.оо динара без ПДВ-а)

За партију 5. Пилеће месо стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то:
1. „Паланка промет“ Смед. Паланка, понуђена цена 970.000,оо без ПДВ-а , гарантовано
важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди производе „Бајан“ доо и за произвођача је достављена документација
тражена у конкурсној документацији.

Пословно/ИНТЕРНО

2. „Котленик-промет“ Лађевци, понуђена цена 997.000,оо без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
Понуђач нуди своје производе као произвођач и производе СЗТР „Вукеновић“, и за
произвођача је достављена документација тражена у конкурсној документацији.
3. „Сувобор кооп НН“ Чачак, понуђена цена 817.000,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене
– 60 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок
поступања по рекламацији 4 сата од позива наручиоца, рок плаћања 15 дана. Понуђач
нуди своје производе као произвођач.
Након што је извршено рангирање применом критеријума најнижа понуђена цена, и увидом у
документацију коју је приложио понуђач „Сувобор Кооп НН“ Чачак као најповољнији, и
упоређивањем понуђене цене у односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је

понуда понуђача „Сувобор Кооп НН“ одговарајућа и прихватљива, а по
редоследу и најповољнија.
ПАРТИЈА 6. – МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
(процењена вредност: 3000.000.оо динара без ПДВ-а)

За партију 6. Месне прерађевине стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то:
1. „Паланка промет“ Смед. Паланка, понуђена цена 2.531.750,оо без ПДВ-а , гарантовано
важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди производе „Матијевић“ , „Фон Сремац“ и „Агримес“, и за
произвођаче је достављена документација тражена у конкурсној документацији.
2. „Котленик-промет“ Лађевци, понуђена цена 2.289.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
Понуђач нуди своје производе као произвођач и паштете произвођача „Карнекс“ и месни
нарезак произвођача „Таково“ у свему према захтевима из Спецификације из конкурсне
документације. Понуђач је за произвођача доставио документацију тражену у конкурсној
документацији.
3. „Месопромет будућност“ доо Крагујевац, понуђена цена 2.294.050,оо без ПДВ-а,
гарантовано важење цене – 61 дан од дана потписивања уговора; рок испоруке 2 дана од
пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок
плаћања 45 дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач.

Пословно/ИНТЕРНО

Након што је извршено рангирање применом критеријума најнижа понуђена цена, и увидом у
документацију коју је приложио понуђач „Котленик промет“ Лађевци, као најповољнији, и
упоређивањем понуђене цене у односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је

понуда понуђача „Котленик промет “Лађевци, одговарајућа и прихватљива,
а по редоследу и најповољнија.
ПАРТИЈА 7. – РИБА
(процењена вредност: 666.667,оо динара без ПДВ-а)

За партију7. РИБА, стигла је једна понуда и то:
1. „Интеркомерц“ доо, Рача. Понуђена цена 558.880,оо без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 90 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања
45 дана. Понуђач нуди робу увозника „Ловопромет“ и за увозника је доставио
документацију тражену у конкурсној документацији.
Увидом у документацију коју је приложио понуђач „ Интеркомерц“ доо Рача, као и понуђену
цену у односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је понуда понуђача

„Интеркомерц“ доо Рача одговарајућа и прихватљива, а као једина и
најповољнија.
ПАРТИЈА 8. – ЈАЈА
(процењена вредност: 416.667,оо динара без ПДВ-а)

За партију 8. Јаја стигле су ТРИ ПОНУДЕ, и то:
1. „Паланка промет“ Смед. Паланка, понуђена цена 307.000,оо без ПДВ-а , гарантовано
важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди производе „Анимал комерц“ и за произвођача је достављена тражена
документација.
2. „Интеркомерц“ доо, Рача. Понуђена цена 284.740,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене
– 90 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема требовања, рок
поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач
нуди робу произвођача „Еврокока“ и за произвођача је достављена тражена
документација.
3. „Србокока промет“ доо, Јагодина, понуђена цена 261.440,оо без ПДВ-а, гарантовано
важење цене – 68 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди сопствени производ.

Пословно/ИНТЕРНО

Након што је извршено рангирање применом критеријума најнижа понуђена цена, и увидом у
документацију коју је приложио понуђач „ Србокока промет “ Јагодина као најповољнији, и
упоређивањем понуђене цене у односу на процењену вредност, Комисија је констатовала да је

понуда понуђача „Србокока промет “ Јагодина, одговарајућа и прихватљива,
а по редоследу и најповољнија.
VI Након што је понуђач Недељковић Мирослав, по писаном позиву, доставио тражену
документацију, комисија је извршила увид у исту и констатовала следеће:
ПАРТИЈА 9. – СВЕЖЕ ВОЋЕ
(процењена вредност: 666.667,оо динара без ПДВ-а)

За партију 9. Свеже воће, стигле су три понуде и то:
1. „FRESH LINE“ доо, Краљево. Понуђена цена 596.516,оо без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 61 дан од дана потписивања уговора; рок испоруке 2 дана од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 12 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
Понуђач нуди робу увозника „Воћар Миљковић“ (јужно воће) и пољ.произвођача за
домаће воће (за све приложена тражена документација).
2. „Паланка промет“ Смед. Паланка, понуђена цена 612.970,оо без ПДВ-а, гарантовано
важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди производе које увози „Дарком доо“, за увозника достављена тражена
документација.
3. Пољ. газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац. Понуђена цена 584.230,оо без ПДВ-а,
гарантовано важење цене – 365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од
пријема требовања, рок поступања по рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок
плаћања 45 дана. Понуђач нуди сопствене производе и производе које увози „Топола
комерц“ и за увозника је доставио документацију тражену у конкурсној документацији.
Након што је извршено рангирање применом критеријума најнижа понуђена цена, и увидом у
документацију коју је приложио понуђач Пољ. газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац,
као најповољнији, и упоређивањем понуђене цене у односу на процењену вредност, Комисија
је констатовала да је понуда понуђача Пољ. газдинство Мирослав Недељковић,

Пласковац, одговарајућа и прихватљива, а по редоследу и најповољнија.
ПАРТИЈА 10. – ПИЈАЧНИ ПРОИЗВОДИ
(процењена вредност: 1.166.667,оо динара без ПДВ-а)

За партију 10. Пијачни производи, стигле су три понуде и то:

Пословно/ИНТЕРНО

1. „FRESH LINE“ доо, Краљево. Понуђена цена 1.203.241,36 без ПДВ-а, гарантовано важење
цене – 61 дан од дана потписивања уговора; рок испоруке 2 дана од пријема требовања,
рок поступања по рекламацији 12 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.
Понуђач нуди робу више пољ.произвођача и за сваког од њих је доставио документацију
тражену у конкурсној документацији.
2. „Паланка промет“ Смед. Паланка, понуђена цена 1.192.077,оо без ПДВ-а, гарантовано
важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од пријема
требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45
дана. Понуђач нуди производе које увози „Дарком доо“, за увозника достављена тражена
документација.
3. Пољ. газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац, понуђена цена 1.176.252,оо без ПДВа, гарантовано важење цене – 365 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан
од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 2 сат1 од позива наручиоца, рок
плаћања 45 дана. Понуђач нуди сопствене производе.
Након што је извршено рангирање применом критеријума најнижа понуђена цена, и увидом у
документацију коју је приложио понуђач Пољ. газдинство Мирослав Недељковић, Пласковац,
као најповољнији, Комисија је констатовала да је понуда овог понуђача одговарајућа. Увидом
у понуђене цене, констатовано је да су све понуде изнад процењене вредности, при чему је
разлика у цени између најповољније понуде и процењене вредности 9.585,оо, што је мање од
1%. Узимајући ове чињенице у обзир, као и чињеницу да се и са прихватањем ове цене не
излази изван оквира процењене вредности јавне набавке која је предвиђена Планом набавки
за 2016.год., као и чињеницу да је уговор о снабдевању дома овим производима истекао а да
се ради о намирницама које су неопходне за исхрану корисника, као и да понуђена цена
појединачних артикала није већа од упоредиве тржишне цене, Комисија је донела одлуку да
се у складу са Чл.107.ст.4. ЗЈН понуда овог, као и понуде друга два понуђача прихвати и
изврши њихово рангирање. Након ових закључака, Комисија је констатовала да је понуда

понуђача Пољ. газдинство Мирослав Недељковић,
одговарајућа и прихватљива, а по редоследу и најповољнија.

Пласковац,

VII Комисија је по завршеном рангирању понуда и након увида у достављену документацију,
а сагласно одредбама чл.105 ЗЈН, сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда и на
основу утврђеног редоследа, једногласно утврдила предлог директору дома за доделу уговора
за набавку намирница за припремање хране по партијама у поступку ЈН 4/16, и то:
1. За Партију 1. Хлеб и пекарски производи – понуђач: АД „Извор“ Параћин. Понуђена
цена: 1.306.800,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 90 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 2 сата
од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач.
2. За Партију 2. Млеко и млечни производи – понуђач: АД „Имлек“ Београд. Понуђена
цена: 1.706.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 365 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 6 сати
од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди производе „Нишка млекара“,

Пословно/ИНТЕРНО

осим чоколадног млека (сопствени производ), и за произвођача је доставио
документавцију тражену у конкурсној документацији.
3. За Партију 3. Роба широке потрошње – понуђач: „Интеркомерц“ доо, Рача. Понуђена
цена 2.351.921,20 без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 90 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 3 дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24
сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди производе више
произвођача и за сваки од њих је доставио документавцију тражену у конкурсној
документацији.
4. За Партију 4. Свињско и јунеће месо – понуђач: „Сувобор кооп НН“ Чачак, понуђена
цена 2.943.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 60 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 4 сата
од позива наручиоца, рок плаћања 15 дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач.
5. За партију 5. Пилеће месо – понуђач: „Сувобор кооп НН“ Чачак, понуђена цена
817.000,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 60 дана од дана потписивања уговора;
рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 4 сата од позива
наручиоца, рок плаћања 15 дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач.
6. За Партију 6. Месне прерађевине – понуђач: „Котленик-промет“ Лађевци, понуђена
цена 2.289.500,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 365 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата
од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди своје производе као произвођач
и паштете произвођача „Карнекс“ и месни нарезак произвођача „Таково“ у свему према
захтевима из Спецификације из конкурсне документације. Понуђач је за произвођача
доставио документацију тражену у конкурсној документацији.
7. За Партију 7. Риба – понуђач: „ Интеркомерц “ доо, Рача. Понуђена цена 558.880,оо без
ПДВ-а, гарантовано важење цене – 90 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3
дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 24 сата од позива наручиоца,
рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди робу увозника „Ловопромет“ за кога је достављена
тражена документација.
8. За Партију 8. Јаја – понуђач: „Србокока промет“ доо, Јагодина, понуђена цена
261.440,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 68 дана од дана потписивања уговора;
рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива
наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди сопствени производ.
9. За Партију 9. Свеже воће – понуђач: Пољ. газдинство Мирослав Недељковић,
Пласковац. Понуђена цена 584.230,оо без ПДВ-а,гарантовано важење цене – 365 дана од
дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања по
рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди сопствене
производе и производе које увози „Топола комерц“, за увозника је достављена тражена
документација.
10. За Партију 10. Пијачни производи – понуђач: Пољ. газдинство Мирослав Недељковић,
Пласковац, понуђена цена 1.176.252,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 365 дана
од дана потписивања уговора; рок испоруке 1 дан од пријема требовања, рок поступања
по рекламацији 2 сата од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана. Понуђач нуди
сопствене производе.
Разматрајући извештај о стручној оцени понуда и предлог комисије за доделу
уговора, директор је на основу чл.107. став 3., и чл.108. Закона о јавним набавкама, донео

Пословно/ИНТЕРНО

одлуку о додели уговора за набавку намирница за припремање хране по партијама у свему
као у диспозитиву одлуке.
На донету одлуку може се сагласно чл.149. ст.6. уложити Захтев за заштиту права у
року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН, подношењем захтева
наручиоцу и истовременим достављањем Републичкој комисији, сагласно одредбама чл.
149. Закона о јавним набавкама, а у свему према упутству датом у Конкурсној
документацији (Прилог 3. Тачка 3.19).
Директор Дома
Душан Коминац,ср

Пословно/ИНТЕРНО

Република Србија
Дом ученика средњих школа
Број: VII/01- 299
Датум: 30.05.2016.год
Крагујевац

У складу са Чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама(„Сл.гл.РС“ бр.124/12 и
68/15), а на основу Поновљеног Извештаја о стручној оцени понуда бр.VII/06-292 од
28.05.2016.год. директор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу као наручилац у
отвореном поступку Јавне набавке бр.4/16 је дана 30.05.2016.год. донео следећу
ИЗМЕНУ О Д Л У К Е
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН бр.4/16
ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 5. ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПАРТИЈУ 9. СВЕЖЕ ВОЋЕ

У отвореном поступку Јавне набавке бр.4/16, за набавку намирница за припремање хране,
обликованом по партијама, који је наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац
покренуо одлуком директора Дома бр.VII/01-121, а након разматрања и поновљене
стручне оцене понуда за партије: 5. Пилеће месо и 9. Свеже воће, при чему је критеријум
за оцењивање и избр понуда:најнижа понуђена цена, донете су следеће одлуке:
1. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:5. Пилеће месо, додељује
се понуђачу:„Паланка промет“ Смедеревска Паланка, мат. број: 07395051, ПИБ:
101560724, чија је понуда одговарајућа и прихватљива, а након одбијања понуде понуђача
„ Сувобор Кооп НН“ Чачак због битног недостатка понуде и рангирања две преостале
понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена и најповољнија, са понуђеном
ценом 970.000,оо без ПДВ-а , гарантовано важење цене – 65 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 3 дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати
од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.

2. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију 9. Свеже воће, додељује се
понуђачу„FRESHLINE“доо, Краљево, мат.бр.:20175702, ПИБ:104513532, чија је понуда
одговарајућа и прихватљива, а након одбијања понуде понуђача Пољопривредно газдинство
Недељковић Мирослав, Пласковац, због битног недостатка понуде и рангирања две
преостале понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена и најповољнија, са
понуђеном ценом 596.516,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 61 дан од дана
потписивања уговора; рок испоруке 2 дана од пријема требовања, рок поступања по
рекламацији 12 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.

Пословно/ИНТЕРНО

Са наведеним понуђачима склопиће се уговор о набавци намирница за припремање хране,
за сваку партију појединачно, након протека рока за подношење захтева за заштиту права
понуђача, а који износи 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки
(чл.149.ст.6.ЗЈН), у свему у складу са чл.113. Закона о јавним набавкама и тендерском
документацијом

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац, Дом ученика средњих школа Крагујевац, је дана 24.05.2016.г. на Порталу
јавних набавки објавио Одлуку о додели уговора за набавку намирница за припремање
хране донету у отвореном поступку ЈН 4/16 који је обликован по партијама. У року за
подношење захтева за заштиту понуђача, а у складу са чл.110. ЗЈН, понуђач „Паланка
промет“ Смедеревска Паланка је извршио увид у конкурсну документацију, након чега је
уложио Приговор на донете одлуке о додели уговора за партије 5. Пилеће месо, 9. Свеже
воће и 10. Пијачни производи. Комисија за ЈН бр.4/16 је дана 28.05.2016.г. извршила
поновљену стручну оцену понуда за партије: бр.5, 9. И 10., а у вези са наводима из
Приговора на Одлуку о додели уговора у поступку ЈН 4/16, зав.бр. VII/04-282 од
26.05.2016.год., који је уложио понуђач „Паланка промет“ Смедеревска Паланка
У поновљеном поступку оцене приложених доказа за партију 5. Пилеће месо, за
понуђача „Сувобор кооп НН“ Чачак, који је оцењен као најповољнији Одлуком о додели
уговора, комисија је констатовала: сви тражени докази за понуђача су достављени и у
складу су са захтевима из конкурсне документације. Понуђач је доставио све доказе за
пословног сарадника ПКБ“Имес“ Падинска Скела, који за потребе понуђача врши
услужно клање живине, при чему је достављен тражени сертификат на страном језику,
одн. без превода на српски језик, што је у супротности са захтевима из Конкурсне
документације, а што чини битни недостатак понуде из Чл.106.ст.1.тач.2.ЗЈН, због чега се
понуда овог понуђача мора одбити као неприхватљива.
Имајући наведено у виду,
Комисија је извршила увид и стручну оцену достављених доказа другорангираног
понуђача, а то је „Паланка промет“ Смед.Паланка. Оценом достављених доказа
констатовано је да је понуда другорангираног понуђача у свему према захтевима из
конкурсне документације, при чему понуђач доставља понуду за пилеће месо произвођача
„Бајан“ доо, за кога су достављени сви докази тражени конкурсном документацијом.
Сагласно наведеном, Комисија је предложила директору Дома да донесе Измену Одлуке
о додели уговора за партију бр.5. Пилеће месо, и то тако што ће се уговор о набавци
намирница за припремање хране за партију 5. Пилеће месо доделити понуђачу „Паланка
промет“ Смедеревска Паланка који испуњава све услове прописане конкурсном
документацијом, и који је након одбијања прворангираног понуђача због битних
недостатака понуде, најповољнији са понуђеном ценом: 970.000,оо без ПДВ-а ,
гарантовано важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од
пријема требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок
плаћања 45 дана.

Пословно/ИНТЕРНО

У поновљеном поступку оцене приложених доказа за партију 9. Свеже воће, које је
доставио изабрани понуђач Пољопривредно газдинство Недељковић Мирослав
Пласковац, који је оцењен као најповољнији Одлуком о додели уговора, комисија је
констатовала да су сви тражени докази за понуђача достављени и у потпуности су
исправни и валидни. Оцењујући приложене доказе за увозника (јужно воће), Комисија је
констатовала да је понуђач доставио тражене доказе за свог пословног сарадника „Топола
комерц“(достављен уговор о посл.сарадњи), који је посредник у промету, при чему нису
достављени тражени докази за увозника „Неша комерц“ Врање, са којим је „Топола
комерц“ у пословној сарадњи о чему је приложен уговор. Понуђач није доставио доказе
који су конкурсном документацијом тражени за увозника (у овом случају „Неша комерц“
Врање), већ само тражене Извештаје о испитивању које је прибавио „Неша комерц“
Врање, док се остала приложена документација односи на „Топола комерц“ који је у
конкретном случају посредник у промету, а што чини битни недостатак понуде из
Чл.106.ст.1.тач.2.ЗЈН, због чега се понуда овог понуђача мора одбити као неприхватљива.
Имајући наведено у виду, Комисија је извршила увид у достављене доказе
другорангираног понуђача, а то је „FRESH LINE“ доо, Краљево и након оцене приложених
докумената и доказа, сагласно одредбама из Конкурсне документације, будући да је
оценила понуду овог понуђача као одговарајућу и прихватљиву, предложила директору
Дома да донесе Измену Одлуке о додели уговора за партију бр.9. Свеже воће, и то тако
што ће се уговор о набавци намирница за припремање хране за партију 9. Свеже воће
доделити понуђачу „FRESHLINE“доо, Краљево, са понуђеном ценом 596.516,оо без
ПДВ-а, гарантовано важење цене – 61 дан од дана потписивања уговора; рок испоруке 2
дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 12 сати од позива наручиоца,
рок плаћања 45 дана.
У поновљеном поступку оцене приложених доказа за партију 10. Пијачни производи,
које је доставио изабрани понуђач Пољопривредно газдинство Недељковић Мирослав
Пласковац, који је оцењен као најповољнији Одлуком о додели уговора, комисија је
констатовала да су сви тражени докази за понуђача достављени и у потпуности су
исправни и валидни. Будући да је понуђач доставио понуду као произвођач, сагласно
Конкурсној документацији доставио је тражене доказе о испуњавању како обавезних, тако
и додатних услова. Имајући у виду стављене примедбе, Комисија је констатовала следеће:
- Конкурсном документацијом (Додатни услови за партије: 9. и 10.) предвиђен је
услов: Да понуђач има активно регистровано пољопривредно газдинство са мин. 5
(ПЕТ) ha обрадивог земљишта за производњу – гајење воћа/поврћа Доказ: Потврда
о активном статусу пољопривредног газдинства са Прилогом 3. Засејане културе из
Управе за трезор - понуђач је доставио оба документа.
- Конкурсном документацијом (Додатни услови за партије: 9. и 10.) предвиђен је
услов: да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој
здравственој исправности Доказ: Фотокопије декларација или атеста. Понуђач
мора да достави: за партију пијачни производи - потврде надлежног органа о
квалитету производа (резултате анализа о испитивању) минимум за производе
кромпир, пасуљ типа „градиштанац“ или одговарајући, купус свеж, шаргарепа, лук
црни – стари. (Доказ не може бити старији од 3 (три) месеца од дана отварања
понуде). С обзиром да је понуђач био у обавези да достави или декларације или

Пословно/ИНТЕРНО

-

потврде надлежног органа о испитивању, понуђач је доставио потврде о
испитивању и то за све тражене производе (датум испитивања: 20.04.2016.г.)
Комисија није овлашћена нити стручна да оцењује садржај и елементе обрасца
Стручног мишљења и Извештаја о испитивању које издаје установа акредитована
од стране Акредитационог тела Србије - Институт за јавно здравље, а са којим
понуђач има уговор „о испитивању здравствене безбедности хране(воћа и поврћа)
коју Наручилац производи и ставља у промет...“, па тиме ни да оцењује да ли у
извештају треба да стоји ко је произвођач. Приложени извештаји Института за
јавно здравље садрже довољно података из којих се може закључити о квалитету и
исправности наведених производа (што је и тражено Конкурсном документацијом),
као и да се анализе и испитивања врше на захтев Недељковић Мирослава, који је и
власник узорака које је донео на анализу. У том смислу понуђач Недељковић
Мирослав је приложио све доказе тражене конкурсном документацијом, па је
понуда овог понуђача одговарајућа и прихватљива, а с обзиром на понуђену цену и
најповољнија, због чега Комисија предлаже да се уговор о набавци пијачних
производа додели овом понуђачу, одн. да се првобитно донета одлука потврди.
Разматрајући Извештај о поновљеној стручној оцени понуда и предлог комисије за
доделу уговора, директор је на основу чл.107. став 3., и чл.108. Закона о јавним
набавкама, донео одлуку о додели уговора за набавку намирница за припремање
хране за партије 5. Пилеће месо и 9. Свеже воће у свему као у диспозитиву одлуке.
На донету одлуку може се сагласно чл.149. ст.6. уложити Захтев за заштиту права у
року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН, подношењем захтева
наручиоцу и истовременим достављањем Републичкој комисији, сагласно
одредбама чл. 149. Закона о јавним набавкама, а у свему према упутству датом у
Конкурсној документацији (Прилог 3. Тачка 3.19).
Директор Дома
Душан Коминац,ср

Пословно/ИНТЕРНО

Република Србија
Дом ученика средњих школа
Број: VII/01- 299
Датум: 30.05.2016.год
Крагујевац

У складу са Чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама(„Сл.гл.РС“ бр.124/12 и
68/15), а на основу Поновљеног Извештаја о стручној оцени понуда бр.VII/06-292 од
28.05.2016.год. директор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу као наручилац у
отвореном поступку Јавне набавке бр.4/16 је дана 30.05.2016.год. донео следећу
ИЗМЕНУ О Д Л У К Е
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН бр.4/16
ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 5. ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПАРТИЈУ 9. СВЕЖЕ ВОЋЕ

У отвореном поступку Јавне набавке бр.4/16, за набавку намирница за припремање хране,
обликованом по партијама, који је наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац
покренуо одлуком директора Дома бр.VII/01-121, а након разматрања и поновљене
стручне оцене понуда за партије: 5. Пилеће месо и 9. Свеже воће, при чему је критеријум
за оцењивање и избр понуда:најнижа понуђена цена, донете су следеће одлуке:
1. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију:5. Пилеће месо, додељује
се понуђачу:„Паланка промет“ Смедеревска Паланка, мат. број: 07395051, ПИБ:
101560724, чија је понуда одговарајућа и прихватљива, а након одбијања понуде понуђача
„ Сувобор Кооп НН“ Чачак због битног недостатка понуде и рангирања две преостале
понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена и најповољнија, са понуђеном
ценом 970.000,оо без ПДВ-а , гарантовано важење цене – 65 дана од дана потписивања
уговора; рок испоруке 3 дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати
од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.

2. Уговор о набавци намирница за припремање хране за партију 9. Свеже воће, додељује се
понуђачу„FRESHLINE“доо, Краљево, мат.бр.:20175702, ПИБ:104513532, чија је понуда
одговарајућа и прихватљива, а након одбијања понуде понуђача Пољопривредно газдинство
Недељковић Мирослав, Пласковац, због битног недостатка понуде и рангирања две
преостале понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена и најповољнија, са
понуђеном ценом 596.516,оо без ПДВ-а, гарантовано важење цене – 61 дан од дана
потписивања уговора; рок испоруке 2 дана од пријема требовања, рок поступања по
рекламацији 12 сати од позива наручиоца, рок плаћања 45 дана.

Пословно/ИНТЕРНО

Са наведеним понуђачима склопиће се уговор о набавци намирница за припремање хране,
за сваку партију појединачно, након протека рока за подношење захтева за заштиту права
понуђача, а који износи 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки
(чл.149.ст.6.ЗЈН), у свему у складу са чл.113. Закона о јавним набавкама и тендерском
документацијом

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац, Дом ученика средњих школа Крагујевац, је дана 24.05.2016.г. на Порталу
јавних набавки објавио Одлуку о додели уговора за набавку намирница за припремање
хране донету у отвореном поступку ЈН 4/16 који је обликован по партијама. У року за
подношење захтева за заштиту понуђача, а у складу са чл.110. ЗЈН, понуђач „Паланка
промет“ Смедеревска Паланка је извршио увид у конкурсну документацију, након чега је
уложио Приговор на донете одлуке о додели уговора за партије 5. Пилеће месо, 9. Свеже
воће и 10. Пијачни производи. Комисија за ЈН бр.4/16 је дана 28.05.2016.г. извршила
поновљену стручну оцену понуда за партије: бр.5, 9. И 10., а у вези са наводима из
Приговора на Одлуку о додели уговора у поступку ЈН 4/16, зав.бр. VII/04-282 од
26.05.2016.год., који је уложио понуђач „Паланка промет“ Смедеревска Паланка
У поновљеном поступку оцене приложених доказа за партију 5. Пилеће месо, за
понуђача „Сувобор кооп НН“ Чачак, који је оцењен као најповољнији Одлуком о додели
уговора, комисија је констатовала: сви тражени докази за понуђача су достављени и у
складу су са захтевима из конкурсне документације. Понуђач је доставио све доказе за
пословног сарадника ПКБ“Имес“ Падинска Скела, који за потребе понуђача врши
услужно клање живине, при чему је достављен тражени сертификат на страном језику,
одн. без превода на српски језик, што је у супротности са захтевима из Конкурсне
документације, а што чини битни недостатак понуде из Чл.106.ст.1.тач.2.ЗЈН, због чега се
понуда овог понуђача мора одбити као неприхватљива.
Имајући наведено у виду,
Комисија је извршила увид и стручну оцену достављених доказа другорангираног
понуђача, а то је „Паланка промет“ Смед.Паланка. Оценом достављених доказа
констатовано је да је понуда другорангираног понуђача у свему према захтевима из
конкурсне документације, при чему понуђач доставља понуду за пилеће месо произвођача
„Бајан“ доо, за кога су достављени сви докази тражени конкурсном документацијом.
Сагласно наведеном, Комисија је предложила директору Дома да донесе Измену Одлуке
о додели уговора за партију бр.5. Пилеће месо, и то тако што ће се уговор о набавци
намирница за припремање хране за партију 5. Пилеће месо доделити понуђачу „Паланка
промет“ Смедеревска Паланка који испуњава све услове прописане конкурсном
документацијом, и који је након одбијања прворангираног понуђача због битних
недостатака понуде, најповољнији са понуђеном ценом: 970.000,оо без ПДВ-а ,
гарантовано важење цене – 65 дана од дана потписивања уговора; рок испоруке 3 дана од
пријема требовања, рок поступања по рекламацији 5 сати од позива наручиоца, рок
плаћања 45 дана.

Пословно/ИНТЕРНО

У поновљеном поступку оцене приложених доказа за партију 9. Свеже воће, које је
доставио изабрани понуђач Пољопривредно газдинство Недељковић Мирослав
Пласковац, који је оцењен као најповољнији Одлуком о додели уговора, комисија је
констатовала да су сви тражени докази за понуђача достављени и у потпуности су
исправни и валидни. Оцењујући приложене доказе за увозника (јужно воће), Комисија је
констатовала да је понуђач доставио тражене доказе за свог пословног сарадника „Топола
комерц“(достављен уговор о посл.сарадњи), који је посредник у промету, при чему нису
достављени тражени докази за увозника „Неша комерц“ Врање, са којим је „Топола
комерц“ у пословној сарадњи о чему је приложен уговор. Понуђач није доставио доказе
који су конкурсном документацијом тражени за увозника (у овом случају „Неша комерц“
Врање), већ само тражене Извештаје о испитивању које је прибавио „Неша комерц“
Врање, док се остала приложена документација односи на „Топола комерц“ који је у
конкретном случају посредник у промету, а што чини битни недостатак понуде из
Чл.106.ст.1.тач.2.ЗЈН, због чега се понуда овог понуђача мора одбити као неприхватљива.
Имајући наведено у виду, Комисија је извршила увид у достављене доказе
другорангираног понуђача, а то је „FRESH LINE“ доо, Краљево и након оцене приложених
докумената и доказа, сагласно одредбама из Конкурсне документације, будући да је
оценила понуду овог понуђача као одговарајућу и прихватљиву, предложила директору
Дома да донесе Измену Одлуке о додели уговора за партију бр.9. Свеже воће, и то тако
што ће се уговор о набавци намирница за припремање хране за партију 9. Свеже воће
доделити понуђачу „FRESHLINE“доо, Краљево, са понуђеном ценом 596.516,оо без
ПДВ-а, гарантовано важење цене – 61 дан од дана потписивања уговора; рок испоруке 2
дана од пријема требовања, рок поступања по рекламацији 12 сати од позива наручиоца,
рок плаћања 45 дана.
У поновљеном поступку оцене приложених доказа за партију 10. Пијачни производи,
које је доставио изабрани понуђач Пољопривредно газдинство Недељковић Мирослав
Пласковац, који је оцењен као најповољнији Одлуком о додели уговора, комисија је
констатовала да су сви тражени докази за понуђача достављени и у потпуности су
исправни и валидни. Будући да је понуђач доставио понуду као произвођач, сагласно
Конкурсној документацији доставио је тражене доказе о испуњавању како обавезних, тако
и додатних услова. Имајући у виду стављене примедбе, Комисија је констатовала следеће:
- Конкурсном документацијом (Додатни услови за партије: 9. и 10.) предвиђен је
услов: Да понуђач има активно регистровано пољопривредно газдинство са мин. 5
(ПЕТ) ha обрадивог земљишта за производњу – гајење воћа/поврћа Доказ: Потврда
о активном статусу пољопривредног газдинства са Прилогом 3. Засејане културе из
Управе за трезор - понуђач је доставио оба документа.
- Конкурсном документацијом (Додатни услови за партије: 9. и 10.) предвиђен је
услов: да располаже декларацијама понуђених производа или атестима о њиховој
здравственој исправности Доказ: Фотокопије декларација или атеста. Понуђач
мора да достави: за партију пијачни производи - потврде надлежног органа о
квалитету производа (резултате анализа о испитивању) минимум за производе
кромпир, пасуљ типа „градиштанац“ или одговарајући, купус свеж, шаргарепа, лук
црни – стари. (Доказ не може бити старији од 3 (три) месеца од дана отварања
понуде). С обзиром да је понуђач био у обавези да достави или декларације или

Пословно/ИНТЕРНО

-

потврде надлежног органа о испитивању, понуђач је доставио потврде о
испитивању и то за све тражене производе (датум испитивања: 20.04.2016.г.)
Комисија није овлашћена нити стручна да оцењује садржај и елементе обрасца
Стручног мишљења и Извештаја о испитивању које издаје установа акредитована
од стране Акредитационог тела Србије - Институт за јавно здравље, а са којим
понуђач има уговор „о испитивању здравствене безбедности хране(воћа и поврћа)
коју Наручилац производи и ставља у промет...“, па тиме ни да оцењује да ли у
извештају треба да стоји ко је произвођач. Приложени извештаји Института за
јавно здравље садрже довољно података из којих се може закључити о квалитету и
исправности наведених производа (што је и тражено Конкурсном документацијом),
као и да се анализе и испитивања врше на захтев Недељковић Мирослава, који је и
власник узорака које је донео на анализу. У том смислу понуђач Недељковић
Мирослав је приложио све доказе тражене конкурсном документацијом, па је
понуда овог понуђача одговарајућа и прихватљива, а с обзиром на понуђену цену и
најповољнија, због чега Комисија предлаже да се уговор о набавци пијачних
производа додели овом понуђачу, одн. да се првобитно донета одлука потврди.
Разматрајући Извештај о поновљеној стручној оцени понуда и предлог комисије за
доделу уговора, директор је на основу чл.107. став 3., и чл.108. Закона о јавним
набавкама, донео одлуку о додели уговора за набавку намирница за припремање
хране за партије 5. Пилеће месо и 9. Свеже воће у свему као у диспозитиву одлуке.
На донету одлуку може се сагласно чл.149. ст.6. уложити Захтев за заштиту права у
року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН, подношењем захтева
наручиоцу и истовременим достављањем Републичкој комисији, сагласно
одредбама чл. 149. Закона о јавним набавкама, а у свему према упутству датом у
Конкурсној документацији (Прилог 3. Тачка 3.19).
Директор Дома
Душан Коминац,ср

ПБАВЕШТЕОЕ П ППДНЕТПМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Назив наручипца:

Дпм ученика средоих шкпла Крагујевац

Адреса наручипца:

Саве Кпвачевића 23. Крагујевац

Интернет страница наручипца:

WWW.artem.edu.rs

Врста наручипца:

ПРПСВЕТА

Врста ппступка јавне набавке:

Птвпрени ппступак ЈН пп партијама

Врста предмета:

Дпбра

Ппис предмета набавке: набавка намирница за припремаое хране бр.4/16 ,
пбликпвана пп партијама – Партија 10. Пијачни прпизвпди
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 15300000- впће, ппврће и српдни
прпизвпди
Назив ппднпсипца захтева за заштиту права:
„Паланка прпмет“ дпп , Смедеревска Паланка, Змај Јпвина 14.,
мат.бр.07395051, ПИБ: 101560724
Фаза ппступка јавне набавке у кпјпј је ппднет захтев: Ппсле дпнпшеоа пдлуке
Пстале инфпрмације:
Пијачни прпизвпди

Захтев за заштиту права ппднет је за Партију 10.

Лице за кпнтакт:

Мирјана Ранкпвић, email:artem.sek@artem.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 1. Хлеб и пекарски производи

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
1. партија – Хлеб и пекарски производи
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15811100 - хлеб
8. Уговорена вредност: 1.306.800 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 2
11. Понуђена цена : највиша – 1.566.950 / најнижа - 1.306.800
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 1.566.950 /

најнижа - 1.306.800

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 13.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: АД “ ИЗВОР “ из Параћина , ул. Видовданска , бр. 8 .,
матични број07115601, ПИБ 100875514
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 2. Млеко и млечни производи

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
2. партија – Млеко и млечни производи
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15500000 – млечни производи
8. Уговорена вредност: 1.706.500 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1
11. Понуђена цена : највиша – 1.706.500 / најнижа - 1.706.500
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 1.706.500 /

најнижа - 1.706.500

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 15.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: АД“ИМЛЕК“Београд из Падинске Скеле , ул.
Индустријско насеље , бр. бб ., матични број07042701, ПИБ 100001636
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 3: Роба широке потрошње

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
3. партија – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15800000 – разни прехрамбени производи
8. Уговорена вредност: 2.351.921,20 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1
11. Понуђена цена : највиша – 2.351.921,20 /
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

најнижа - 2.351.921,20

највиша – 2.351.921,20 /

најнижа - 2.351.921,20

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: „ ИНТЕРКОМЕРЦ“доо из Раче Краг. , ул.
К.Александра Карађорђевића, бр.32., матични број 06563503, ПИБ:101226807
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 4. Свињско и јунеће месо

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
4. партија – Свињско и јунеће месо
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 – месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 2.943.500 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 5
11. Понуђена цена : највиша – 3.195.000 / најнижа - 2.943.500
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 3.195.000 /

најнижа - 2.943.500

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: « СУВОБОР-КООП НН» из Чачка , ул.Цара Лазара
бр.43., матични број 17036246, ПИБ 101109316
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 5. Пилеће месо

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
5. партија – Пилеће месо
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 – месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 970.000 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 997.000 / најнижа - 817.000
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 997.000 /

најнижа - 970.000

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 28.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: “Паланка промет“ доо из Смедеревске Паланке, ул.
Змај Јовина , бр. 14 ., матични број 07395051, ПИБ 101560724
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 6. Месне прерађевине

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
6. партија – Месне прерађевине
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 – месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 2.289.500 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 2.531.750 / најнижа - 2.289.500
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 2.531.750 /

најнижа - 2.289.500

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 10.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: ДОО“Котленик промет“, 36204Лађевци , ул.
Лађевци , бр.540 ., матични број 07369093, ПИБ 101957940
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 7: РИБА

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
7. партија – РИБА
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15800000 – разни прехрамбени производи
8. Уговорена вредност: 558.880,оо без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1
11. Понуђена цена : највиша – 558.880 / најнижа - 558.880
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 558.880 /

најнижа - 558.880

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: „ ИНТЕРКОМЕРЦ“доо из Раче Краг. , ул.
К.Александра Карађорђевића, бр.32., матични број 06563503, ПИБ:101226807
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 8. ЈАЈА

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
8. партија – ЈАЈА
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 –производи животињског порекла, месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 261.440 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 307.000 / најнижа - 261.440
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 307.000 /

најнижа - 261.440

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: “Србокока промет“ ДОО, Јагодина , ул.
Штипљански пут , бр. бб., матични број 17532731, ПИБ 103194577
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 9: ВОЋЕ

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
9. партија – СВЕЖЕ ВОЋЕ
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15300000 – воће, поврће и сродни производи
8. Уговорена вредност: 666.667,оо без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 612.970,оо / најнижа - 584.230,оо
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 612.970,оо /

најнижа - 596516,оо

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 17.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: “FRESH LINE”doo из Краљева , ул. Карађорђева, бр.
196 б., матични број 20175702, ПИБ 104513532
16. Период важења уговора: ЈУН 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 10: ПИЈАЧНИ ПРОИЗВОДИ

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
10. партија – ПИЈАЧНИ ПРОИЗВОДИ
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15300000 – воће, поврће и сродни производи
8. Уговорена вредност: 1.166.667 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 1.203.241,36 /
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

најнижа - 1.176.252,оо

највиша – 1.203.241,36 /

најнижа - 1.176.252,оо

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 17.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: Пољопривредно газдинство Недељковић Мирослав
из Пласковца , 34310 Топола, матични број 1207972721627, ПГ 742198000494
16. Период важења уговора: ЈУН 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 1. Хлеб и пекарски производи

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
1. партија – Хлеб и пекарски производи
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15811100 - хлеб
8. Уговорена вредност: 1.306.800 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 2
11. Понуђена цена : највиша – 1.566.950 / најнижа - 1.306.800
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 1.566.950 /

најнижа - 1.306.800

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 13.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: АД “ ИЗВОР “ из Параћина , ул. Видовданска , бр. 8 .,
матични број07115601, ПИБ 100875514
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 2. Млеко и млечни производи

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
2. партија – Млеко и млечни производи
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15500000 – млечни производи
8. Уговорена вредност: 1.706.500 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1
11. Понуђена цена : највиша – 1.706.500 / најнижа - 1.706.500
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 1.706.500 /

најнижа - 1.706.500

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 15.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: АД“ИМЛЕК“Београд из Падинске Скеле , ул.
Индустријско насеље , бр. бб ., матични број07042701, ПИБ 100001636
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 3: Роба широке потрошње

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
3. партија – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15800000 – разни прехрамбени производи
8. Уговорена вредност: 2.351.921,20 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1
11. Понуђена цена : највиша – 2.351.921,20 /
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

најнижа - 2.351.921,20

највиша – 2.351.921,20 /

најнижа - 2.351.921,20

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: „ ИНТЕРКОМЕРЦ“доо из Раче Краг. , ул.
К.Александра Карађорђевића, бр.32., матични број 06563503, ПИБ:101226807
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 4. Свињско и јунеће месо

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
4. партија – Свињско и јунеће месо
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 – месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 2.943.500 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 5
11. Понуђена цена : највиша – 3.195.000 / најнижа - 2.943.500
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 3.195.000 /

најнижа - 2.943.500

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: « СУВОБОР-КООП НН» из Чачка , ул.Цара Лазара
бр.43., матични број 17036246, ПИБ 101109316
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 5. Пилеће месо

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
5. партија – Пилеће месо
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 – месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 970.000 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 997.000 / најнижа - 817.000
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 997.000 /

најнижа - 970.000

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 28.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: “Паланка промет“ доо из Смедеревске Паланке, ул.
Змај Јовина , бр. 14 ., матични број 07395051, ПИБ 101560724
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 6. Месне прерађевине

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
6. партија – Месне прерађевине
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 – месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 2.289.500 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 2.531.750 / најнижа - 2.289.500
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 2.531.750 /

најнижа - 2.289.500

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 10.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: ДОО“Котленик промет“, 36204Лађевци , ул.
Лађевци , бр.540 ., матични број 07369093, ПИБ 101957940
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 7: РИБА

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
7. партија – РИБА
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15800000 – разни прехрамбени производи
8. Уговорена вредност: 558.880,оо без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1
11. Понуђена цена : највиша – 558.880 / најнижа - 558.880
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 558.880 /

најнижа - 558.880

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: „ ИНТЕРКОМЕРЦ“доо из Раче Краг. , ул.
К.Александра Карађорђевића, бр.32., матични број 06563503, ПИБ:101226807
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 8. ЈАЈА

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
8. партија – ЈАЈА
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15100000 –производи животињског порекла, месо и месни производи
8. Уговорена вредност: 261.440 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 307.000 / најнижа - 261.440
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 307.000 /

најнижа - 261.440

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 09.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: “Србокока промет“ ДОО, Јагодина , ул.
Штипљански пут , бр. бб., матични број 17532731, ПИБ 103194577
16. Период важења уговора: јун 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 9: ВОЋЕ

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
9. партија – СВЕЖЕ ВОЋЕ
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15300000 – воће, поврће и сродни производи
8. Уговорена вредност: 666.667,оо без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 612.970,оо / најнижа - 584.230,оо
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша – 612.970,оо /

најнижа - 596516,оо

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 17.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: “FRESH LINE”doo из Краљева , ул. Карађорђева, бр.
196 б., матични број 20175702, ПИБ 104513532
16. Период важења уговора: ЈУН 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН Бр. 4/16 Партија – 10: ПИЈАЧНИ ПРОИЗВОДИ

1. Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
2. Адреса наручиоца: ул.Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац
3. Интернет адреса: www.artem.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
5. Врста предмета: Добра
6. Опис предмета набавке:
Набавка намирница за припремање хране:
10. партија – ПИЈАЧНИ ПРОИЗВОДИ
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
15300000 – воће, поврће и сродни производи
8. Уговорена вредност: 1.166.667 без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 3
11. Понуђена цена : највиша – 1.203.241,36 /
12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

најнижа - 1.176.252,оо

највиша – 1.203.241,36 /

најнижа - 1.176.252,оо

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.05.2016.год.
14. Датум закључења уговора: 17.06.2016.год.
15. Основни подаци о продавцу: Пољопривредно газдинство Недељковић Мирослав
из Пласковца , 34310 Топола, матични број 1207972721627, ПГ 742198000494
16. Период важења уговора: ЈУН 2017.г.
17. Околности које представљају основ за измену уговора: -

