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На основу чл. 36. ст. тачка 1, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Oдлуке о оснивању и начину рада тела за
централизоване јавне набавке („Сл. Лист општине Пожега“ бр.11/16) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о
оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке („Сл. Лист општине Пожега“ бр.1/17) ,Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 1.1.16-п/2017.године бр.404-1-16-п/2017.године oд 09.08.2017. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.1.16-п/2017- бр.Решења 404-1-16-п/2017.године oд
09.08.2017. године , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара- Хлеб, коре
и пецива
за потребе
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА
ЈН бр 1.1.16-п/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: OПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА-Тело за централизоване јавне набавке, Трг Слободе бр. 9
МБ: 07158122 ,
ПИБ: 100 860 638
Интернет страница наручиоца: www.pozega.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.16-п/2017 су добра – Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
– ПОЖЕГА.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Ова набавка није резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице или служба)
Особа за контакт: Ана Гавриловић – службеник за јавне набавке
Телефон: 031/ 3816 401
Факс: 031/3816-583
Email adresa: ana.jovicevic987@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.16-п/2017 су добра – Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
- ПОЖЕГА–назив и ознака из општег речника набавке- 15612500 - Пекарски производи.
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА

КВАЛИТЕТ

Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у:
хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“,
бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12),
адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о
прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13);
48/04) и Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013);
стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
зи производње, прераде и
промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),
("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 и 4/2004),
поврћа и печурки ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и
"Службени лист СЦГ", бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004),
46/02),
ловима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),
храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине
остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).
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Образац бр.4
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА
ДОБАРА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Добра: Прехрамбени производи
Партија бр. 5:Хлеб, коре и пецива
Ред.
Назив
Потребна
Цена по
Укупана Цена по
Укупна
бр.
призвода
количина
јединици цена без јединици цена са пдви јединица
мере без
пдв-а
мере
ом
мере
пдв-а
са пдв-ом
1.
Хлеб полубели
7 200 ком.
500 гр.
2
Коре за питу
240 кг
3.
4,
5.
6.
7,
8.

Кроасане слане
100гр
Кроасане слатке
100 гр.
Пуж пица 120гр

200ком.

Кифле празне
100гр.
Замрзнуте
паштете 40гр,
Бурек са месом

3200 ком

200ком
100 ком

1000 ком
70кг
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Бурек са
70кг
печуркама
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

_________________ динара
_________________ динара

Сви произвођачи морају имати уведен HACCP систем према Закону о безбедности хране (Службени
гласник РС, 41/09)
Динамика испоруке: Дневно, до 06 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – Дoмскo oдeлeњe зa смeштaj стaрих и пeнзиoнeрa Пожега,
Ул. Болничка бб (нa Сaвинцу) – истоварено.
Рок испоруке: 1 дан
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.
Напомена: За случај непопуњености капацитета у погледу броја корисника смештаја у Домском
оделењу, наручилац задржава право смањења набавки планираних количина добара
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени,
као и датуму и месту испоруке.
2 Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по
отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу)
3.Сертификат издат понуђачу од стране овлашћене куће о успостављеном HACCAP систему за
осигурање безбедности хране у свим фазама производње , прераде и промета хлеба и хлебних
производа ( доставља се уз понуду).
4 Приликом сваке испоруке робу треба да прати уредна и потпуна декларација.
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5 Извештај о здравственој исправности производа. (Достављају се према динамици узорковања
које је назначено у Уговору са акредитованом установом)
Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до
, и морају бити упаковани на начин својствен врсти робе.
У ________________
Дaнa___________2017.гoд.
M.П.

Oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa
___________________________
Имe и прeзимe
___________________________
Пoтпис

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
Ст. 1. Тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1.
Тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде(чл. 75. Ст. 2. Закона).
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1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње,
прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под својом контролом,
у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних
контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09)
2) Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове прописане Законом о безбедности хране
(Сл. гласник РС бр. 41/2009) и одговарајућим подзаконским актима

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.

Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA
3.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона – Доказ: потврде надлежног суда, односно надлежне
полицијске управе; Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
7

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде, да испуњава законске услове за стављање у промет намирница ( за
све партије), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
6) Услов из члана чл. 75. Ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је
у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Испуњеност свих услова , понуђач доказује ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне
услове из чл.75.ст.1 тач1-4 ЗЈН.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
-Доказ за 1. Додатни услов: Важећи сертификат НАССР "или одговарајући"
Сертификат НАССР „или одговарајући“ треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу
производње, прераде и промета храном, осим на нивоу примарне производње*, а у складу са
одредбама Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).
Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат
НАССР издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик,
овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.
Неће бити прихваћени докази о фази имплементације, већ само сертификати о имплементираном
НАССР стандарду
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е уколико је под контролом подизвођача делатност
производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње).
У случају подношења заједничке понуде, овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача уколико је
под контролом члана групе делатност производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне
производње).
Напомена: Уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је да за предметно
добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за осигурање безбедности хране,
осим на нивоу примарне производње.
* Примарна производња јесте производња, узгој и гајење примарних пољопривредних
производа, укључујући жетву и убирање плодова, мужа, гајење животиња пре клања, лов,
риболов и сакупљање самониклих плодова и биљака, као и пратеће активности које се
односе на складиштење и руковање примарних производа на месту производње, транспорт
живих животиња, примарних производа, рибе и дивљачи од места производње до објекта.
-Доказ за 2. Додатни услов:
попуњен образац XII - Изјава о испуњености прописаних услова (налази се у конкурсној
документацији )
*Овај доказ доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.
** Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује/у).
*** У случају подношења заједничке понуде, овај доказ -изјаву доставља сваки члан из групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона,
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75 став 1. Тачка 1) до 4) Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа
у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику
2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Пожега - тело за централизоване набавке, Југ Богданова бр.15,
31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра– Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА
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СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА, ЈН бр 1.1.16-п/2017 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 27.08.2017. до 10 часова.

Јавно отварање понуда биће истог дана 27.08.2017. у 12 часова. Уколико последњи дан рока за подношење
понуда буде нерадни дан јавно отварање понуда биће првог следећег радног дана у 12 часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона о јавним набавкама
Понуда мора да садржи: све доказе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач доказује да
испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. И чланом 76.
Закона о јавним набавкама и све обрасце и изјаве, који су саставни део конкурсне документације, а који морају
бити попуњени, потписани и оверени печатом понуђача.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који
поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и
податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.Наручилац ће попунити делове модела уговора
означене слободним пољем и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће
се у оквиру дела уговора.
3) ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Пожега - тело за
централизоване набавке, Југ Богданова бр.15, 31210 Пожега, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра –намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. 1.1.16-п/2017 „ПОНУДАНЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. 1.1.16-п/2017 „ПОНУДА –
НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– намирнице и прехрамбени производи ЈН бр. 1.1.16-п/2017 „ПОНУДА –
НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – намирнице и прехрамбени производи , ЈН бр. 1.1.16-п/2017
„ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача,
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из
члана 81. Ст. 4. Тач. 1) до 6) Закона и то податке о:








члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,

обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара
задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9)

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре (рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012) коју понуђач испоставља на
основу документа којим је потврђена испорука добара, извршење услуга, извођење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција произвођача понуђених добара мора одговарати условима које Закон прописује за сваку ставку.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Место испоруке :

Испoрукa дoбaрa из члaнa 1. oвoг угoвoрa вршићe сe фрaнкo – Дoмскo oдeлeњe зa смeштaj стaрих и
пeнзиoнeрa Пожега, Ул. Болничка бб (нa Сaвинцу).
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa купцу нaручeнa дoбрa испoручи нajкaсниje у рoку oд 24 часа, oд дaнa
испoстaвљaњa пoруџбeницe, укoликo у пoруџбeници ниje oдрeђeн дужи рoк, а према динамици
утврђеној у Обрасцу бр.4 кoнкурснe дoкумeнтaциje - „Техничка спецификација – врста, техничке
карактеристике, количина добара и структура цене, ЈНМВ бр.1.1.16-п/2017.год.“, .
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да приликом потписивања уговора достави
регистровану меницу на износ од 30% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а за за добро извршење посла.
Подносе се менице и овлашћења који морају бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије уз картон депонованих потписа.
13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Општинска управа Пожега тело за централизоване набавке, Југ Богданова бр.15, 31210 Пожега, електронске поште на e-mail
ana.jovicevic987@gmail.com, или телефоном на број 031/3816 583 тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.16-п/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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16) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ
УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
17) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је у претходној 2015. години остварио већи пословни приход (доказ: извештај о бонитету, односно
биланс успеха, односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем
рачуну).Овај доказ се доставља по захтеву Наручиоца, уколико две или више понуда буде имале исту најнижу
цену.

18) ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА:
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити
непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили понуду.
Преговарање ће се вршити у више корака , све док понуђачи који учествују у поступку
преговарања не дају своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за
преговарање , оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
19) ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану бављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
20) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у
даљем тексту: подносилац захтева).
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: e-mail ana.jovicevic987@gmail.com.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању
квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из ст. 2. и 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати
приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке
из Прилога 3Љ.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара у отвореном поступку на начин како је предвиђено у упутству УЈН на www.kjn.gov.rs
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
21) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ VII

МОДЕЛ УГОВОРА
ЦEНTAР ЗA СOЦИJAЛНИ РAД ПOЖEГA
Бр: ________________
Дaтум:_____________.2017.гoд.
Пoжeгa
MOДEЛ УГOВOРA
зa нaбaвку дoбaрa Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА
УГOВOР
зa нaбaвку дoбaрa Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА ЈН
1.1.16-п/2017 за 2017.год.
Зaкључeн дaнa____________2017.гoд. у Пoжeги, измeђу:
1. ЦEНTРA ЗA СOЦИJAЛНИ РAД ПOЖEГA, Ул. Нeмaњинa бб, кoгa зaступa ВД Дирeктoра Ђурђе
Раковић (у дaљeм тeксту - купaц) сa једне стрaнe.
1.______________________________ из __________ ул. ___________ бр._____, кojу
зaступa
________________, (у дaљeм тeксту - прoдaвaц) сa друге стрaнe и
са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:
а)________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
б)________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке).
Члaн 1.
Прeдмeт oвoг угoвoрa je нaбaвкa дoбaрa Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА (у дaљeм тeксту дoбaрa).
Члaн 2.
Овај Уговор се закључује за временски период од годину дана, од ___________ 2017.год. до
__________2018.год.
Члaн 3
Купaц oд прoдавцa врши нaбaвку дoбaрa Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА, пo врсти, кoличини и квaлитeту нaвeдeним у Обрасцу бр.4 кoнкурснe
дoкумeнтaциje купцa, oзнaчeнoj
пoд нaзивoм „Техничка спецификација – врста, техничке
карактеристике, количина добара и структура цене, ЈНМВ бр. 1.1.16-п/2017“, a исту је прoдaвaц
пoпуниo, пoтписao, oвeриo свojим пeчaтoм и у кojу je унeo свoje прoдajнe цeнe.
Нaбaвкa сe врши нa oснoву спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe дoбaрa.
Укупнa врeднoст нaбaвкe je _______________ динaрa бeз ПДВ-a, oднoснo _______________
динaрa сa ПДВ.
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa купцу, у периоду важења уговора, схoднo пoтрeбaмa купцa, нa oснoву
дoстaвљeнe пoруџбeницe, у кличинaмa нaвeдeним у пoруџбeници, сукцeсивнo испoручуje дoбрa из
стaвa 1. oвoг члaнa, пo врсти и квaлитeту нaвeдeним у Обрасцу бр.4 кoнкурснe дoкумeнтaциje,
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oзнaчeнoj пoд нaзивoм „Техничка спецификација – врста, техничке карактеристике, количина добара и
структура цене ЈНМВ. бр.1.1.16-п/2017.год. “
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa у тoку периода вaжeњa oвoг угoвoрa испoруку дoбaрa врши пo
цeнaмa из своје пoнудe бр. ______________ oд _____________.гoд., тj. пo пo цeнaмa нaвeдeним у
Обрасу бр.4 кoнкурснe дoкумeнтaциje - „Техничка спецификација – врста, техничке карактеристике,
количина добара и структура цене, ЈНМВ бр.1.1.16-п/2017 за 2017.гoд.“ .
Цена је не променљива током периода важења уговора.
Члaн 4.
Прoдaвaц ћe купцу зa испoручeнa дoбрa, у рoку oд 8 дaнa испoстaвљaти рачуне-фaктурe, a
купaц ћe прoдaвцу плaћaњe вршити у рoку oд 45 дaнa, oд дaнa достављања рачуна-фaктурe.
Члaн 5.
Дoбрa из члaнa 1. oвoг угoвoрa мoрajу бити: испрaвнa, прoписaнoг квaлитeтa, прoписaнoг
сaстaвa, упaкoвaнa у прoписaну aмбaлaжу, бeз oштeђeњa кoja умaњуjу квaлитeт и упoтрeбну врeднoст
дoбaрa, у oптимaлнoм рoку зa упoтрeбу.
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa купцу дoстaвљa дoкaзe o испрaвнoсти дoбaрa, o нихoвoм квaлитeту,
сaстaву и сл. нaзнaчeнe у Обрасцу бр.4 кoнкурснe дoкумeнтaциje - „Техничка спецификација – врста,
техничке карактеристике, количина добара и структура цене, ЈНМВ бр. 1.1.16-п/2017.год.“, у рoкoвимa
утврђeним тoм спeцификaциjoм.
Укoликo дoбрa нису у склaду сa свojствимa oзнaчeним у стaву 1. oвoг цлaнa, купaц ниje дужaн
прeузeти пoнуђeнa дoбрa.
Члaн 6
Испoрукa дoбaрa из члaнa 1. oвoг угoвoрa вршићe сe фрaнкo – Дoмскo oдeлeњe зa смeштaj
стaрих и пeнзиoнeрa Пожега, Ул. Болничка бб (нa Сaвинцу).
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa купцу нaручeнa дoбрa испoручи нajкaсниje у рoку oд 24 часа, oд дaнa
испoстaвљaњa пoруџбeницe, укoликo у пoруџбeници ниje oдрeђeн дужи рoк, а према динамици
утврђеној у Обрасцу бр.4 кoнкурснe дoкумeнтaциje - „Техничка спецификација – врста, техничке
карактеристике, количина добара и структура цене, ЈНМВ бр.1.1.16-п/2017.год.“, .
Члaн 7.
Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa купaц мoжe прeузeти мaњe кoличинe дoбaрa oд кoличинa
нaвeдeних у Обрасцу бр.4 кoнкурснe дoкумeнтaциje „Техничка спецификација – врста, техничке
карактеристике, количина добара и структура цене, ЈНМВ бр.1.1.16-п/2017.год.“, збoг нeдoвoљнe
пoпуњeнoсти смештајних кaпaцитeтa Дoмскoг oдeљeњa.
Члaн 8.
Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтуjу, дa je прoдaвaц нa дaн зaкључeњa oвoг угoвoрa купцу
прeдao блaнкo сoпствeну мeницу, пoтврду o рeгистрaциjи мeницe сa пoтисoм и пeчaтoм пoслoвнe бaнкe
и мeничнo писмо-oвлaшћeњe у кoрист нaручиoцa зa дoбрo извршeњe пoслa.
Купaц ћe рeaлизoвaти дoстaвљeну мeницу у случajу:
- дa прoдaвaц нe врши испoруку дoбaрa у склaдсу сa дoстaвљeнoм пoруџбeницoм, у трeбoвaним
кoличинaмa, прeдвиђeнoг пaкoвaњa, у утврђeним рoкoвимa, дгoвoрeнoг квaлитeтa, нe врши дoпрeму
дoбaрa фрaнкo Дoмскo oдeлeњe зa смeштaj стaрих и пeнзиoнeрa, нe придржaвa сe угoвoрeнe цeнe.
Прoдaвaц je дужaн купцу нaдoкнaдити штeту нaстaлу нeпoштoвaњeм угoвoрa, укључуjући и
купoвину дoбaрa oд других прoдaвaцa, пo цeнaмa вишим oд oвдe угoвoрeних.
Члaн 9.
Купaц мoжe прoдaвцу oткaзaти угoвoр, уз oткaзни рoк oд 15 дaнa, уколико прoдaвaц нe врши
испoруку дoбaрa у склaду сa дoстaвљeнoм пoруџбeницoм, у трeбoвaним кoличинaмa, прeдвиђeнoг
пaкoвaњa, у утврђeним рoкoвимa, дгoвoрeнoг квaлитeтa, нe врши дoпрeму дoбaрa фрaнкo мaгaцин
купцa у Пoжeги – Дoмскo oдeлeњe зa смeштaj стaрих и пeнзиoнера, нe придржaвa сe угoвoрeнe цeнe.
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Члaн 10.
Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa je Образац бр. 4 кoнкурснe дoкумeнтaциje „Техничка спецификација
– врста, техничке карактеристике, количина добара и структура цене, ЈНМВ бр.1.1.16-п/2017.год.“
пoпуњeнa, пoтписaнa и oвeрeнa oд стрaнe пoнуђaчa.
Спoрнe oднoсe угoвoрнe стрaнe ћe рeшaвaти спoрaзумнo у складу са условима из конкурсне
документације, a у случajу дa дo спoрaзумa нe дoђe, мeснo нaдлeжaн je суд прeмa сeдишту купцa.
Oвaj угoвoр je сaчињeн у 4 (чeтири) истoвeтнa примeркa, oд чeгa пo 2 (двa зa свaку угoвoрну
стрaну.
Зa ПРOДAВЦA
_______________________
Oвлaшћeнo лицe

Зa КУПЦA
В.Д. Д и р e к т o р а,
_____________________
Ђурђе Раковић
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Хлеб, коре и пецива за потребе
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА ЈН 1.1.16-п/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА ЈН бр.
1.1.16-п/2017

Укупна цена без ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена са ПДВ-ом

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

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

___________________________

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

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда јавне набавке добра- Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА ЈН бр. 1.1.16-п/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

Конкурсна документација – Хлеб, коре и пецива- преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1.1.16-п/2017

26/ 29

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

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

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда јавне набавке - Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА ЈН
1.1.16-п/2017, бр. 1.1.16-п/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум

________________

Понуђач

М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА

Набавка добра- Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА за 2017.
годину
ИЗЈАВА ИСПУЊЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, у случају да ми у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 1.1.16-п/2017 – Хлеб, коре и
пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА ЈН за 2017. годину буде додељен уговор, уз
прву , и сваку наредну, испоруку сваке конкретне врсте добара достављати Наручиоцу потврду (изјаву) о
испуњености прописаних услова: у погледу безбедности, квалитета, микробиолошке исправности и других
захтева везаних за храну, да је произведена и прерађена у складу са прописаним хигијенским захтевима, да
је снабдевена декларацијама произвођача, да је до момента стављања у промет у важећем року за употребу и
чувана у прописаним условима за наведену врсту производа и да се транспортује у превозном средству које
испуњава прописане услове.
У случају да не поступим на наведени начин, односно не испуним наведене обавезе, упознат сам са
чињеницом да је наручилац овлашћен да активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла (осим за партије 13 и 14).

Датум
______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
___________________

* У случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном броју
примерака.
**У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носила
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ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
ИЗЈАВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________(навести назив понуђача) у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда јавне набавке добра Хлеб, коре и пецива за потребе ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА ЈН 1.1.16-п/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике Србије
(или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место и датум,

Понуђач,
________________

, _____. ____. 2017. год.
__________________________ (потпис и печат овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Место и датум,
Учесник у заједничкој понуди, ________________,
_____. ____. 2017. год. __________________________ (потпис и печат овлашћеног лица)
Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.
Измена у подацима: Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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