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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 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. 86/2015 и
41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНОП50/2019.дел.бр.626 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНОП50/2019, дел.бр. 627 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ЈНОП-50/2019.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
Адреса: Павла Симића 9., 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.predskolska.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП -50/2019 су добра –
опрема II

административна

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Напомена уколико је набавка обликована по партијама
Набавка НИЈЕ обликована по партијама.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Гордана Василић
Е - mail адреса (или број факса): goca.puns@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП-50/2019. су добра-административна опрема
-Шифра из општег речника јавних набавки: 39310000 - професионална
угоститељска опрема
2. Врста оквирног споразума
Не закључује се оквирни споразум.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС

РБ
1

НАЗИВ
Бокс за очување температуре и транспорт хранетермопорт Бокс за преношење хране, израђен од
тешког пропилена за прехрамбену индустрију. На
бочним странама треба да се налазе ручке које
гарантују сигурно преношење хране. У унутрашњости
бокса се налази 12 носача ГН посуда размака 3 цм
.Врата бокса се налазе са фронталне стране и
комплентно се скидају.Бокс је перив у машини за
судове. Прилагођен за температуре од -40 C до +100
C. Периве у машини за прање. Димензије: 44x66x62
cm(+-2%) унутрашње димензије 33x52x50cm.
Kапацитет: 12xGN1/1 хh20мм или 6 x GN 1/1-h65 мм
или 4 GN 1/1-h100 или 3GN 1/1-h150 mm, носивости 53
– 63 лит. Тежина: 13,5 kg(+/-3%)

КОМ
80

2

Kонвектомат 20x GN2/1 гасни,
Kомбиновани конвектомат гасни(пара, врео ваздух,
комбиновано). Управљачки мени на српском језику
ћирилица.Температура на којој се кува је конвекција
10C до 300 ͦC, комбиновано пара конвекција је од 30C
до 250C с паром од 10% до 90% и кување паромод 30C
до 125C. Врата имају дупло стакло 6мм и могућност
заустављања врата на 90 ͦ и 130 Директна контрола
влаге током кувања. Аутоматски процес печења,
кувања, диснтања, пржења живине, рибе, меса,
мешаног роштиља, поврћа, пецива, дезерта. Потпуно
аутоматско самопрање, детерџент и средство
испирања повлачи из канистера.Постоји могућност
аутоматског кратког прања без употребе хемијских
средстава (3 и 12 минута). Програм декалцификације.
Аутоматска контрола рада вентилатора 5 брзина плус
статичка, Аутоматско управљање снагом (јачином)
ради аутоматског смањења снаге када конвектомат
достигне одређену температуру. Могућност
преузимања HACCP података и могућност
инсталирања нових програма преко усб-а.
Функционисање 150 програма рада, ецо функција за
редукцију потрошње током кувања. Истовремено
кување тзв мулти цоокинг више врста јела са 20
различитих времена рада. Главна сонда са мултипоинт
сондом са растућом густином сензора за читање. IPX5
заштита. CE норме.Аутоматско хлађење коморе када
су врата затворена. Испоручити са ручним тушем и
колицима за GN20x2/1 посуда. Kапацитет:20x GN 2/1
посуда или 40xGN1/1 посуда.Димензије:
118,3x109,8x185,5 цм, +0-3% Укупна снага гасна:55 кW
+0/-3%електрична снага 1,6кW.Сертификати
произвођача: CSQEco и OHSAS18001 или
еквивалентни

1
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3

Уређај за аутоматско омекшавање воде, прикључење
на конвектомат, проток 1400 lit/h
дигитални са дисплејом.Напајање 230V, 50Hz.

2

4

Посуда GN 1/1 530x325x65 гранит
емајлиране,дубина60-65мм

280

5

Kолица за промену шарже
за постојећи пароконвектомат (MKN 20.2)
Kолица за промену шарже састоје се
од покретног подножја на точковима
на који је постављен рам за посуде
норме GN 2/1.
Са предње стране налази се ручка за
манипулацију, а са стране, на подножју
се налази систем вођица који омогућава
неометан утовар колица у пароконвектомат.
Димензије:
Димензије подножја:
Ширина:
636 mm
Висина (са точковима): 499 mm
Ширна рама: 743 mm
Висина рама: 1300 mm (20 x 65 mm)
Укупна висина колица: 1860 mm

7

6

ПП месарска лодна са ручком, димензије 200x400x600
mm,

30

7

Колица за транспорт термос канти, нерђајући челик,
мах.630X830 cm. Висина 25 cm, ручке висина 70 cm,
точкови пречника фи 15 cm.

15

8

Вангла инокс 30 литара

10

9

Сипаћа кашика иноx капацитет 4 литре,са куком за
кацење,израђена од иноx лима 0,8mm.

10

10

Сипаћа кашика иноx капацитет 1 литре,са куком за
кацање,израђена од инокс лима 0,8mm.

10

11

Електронска платформска вага капацитета 1000/1500
kg/подеок 500 gr,са 4 мерна претварача, димензија
платформе 1000x1000 mm израђена од ребрастог лима
4/5 mm(челик) .Дисплеј 24mm LCD са позадинским
светлом, Напајање: 220-230V/50Hz/1N преко AC/DC
адаптера (рад на струју+пуњива батерија)

1

12

Дигитални термометар са температурном убодном
сондом
Мерни опсег термометра: -50 до+300 C
LCD диплеј , сонда дужине 125mm, fi 3,5mm
Скала: 0,1C
Димензије уређаја:15,50 x 4,00 cm (+-5%) UNI EN ISO
22000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS
18001 или еквивалентни.

5

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-50/2019 6/40

13

Универзална палета решеткаста, 3 скије, граничници,
Тежина маx.11,5 kg , димензије 1200x800x150 mm
материјал:ПЕ рециклат Маx.статичко оптерећење:
8.000 kg маxимално динамичко оптерећење: 1.500 kg

10

14

Изотермални контејнер од полипропилена. Димензије
60x40x27 запремина 38,6 литара. Не сме да предаје
мирисе или укусе намирницама. Да се лако пере и
дезинфикује након употребе. Лаган и без избочења и
оштрих рубова. Отпоран, хигијенски, 100% могућност
рециклаже, да је погодан за индустријско прање и
дезинфекцију детерџентима и дезинфекцијским
средствима, топлом водом и влажном паром до 110 ° C
(HACCP систем). Сертификати произвођача: UNI EN
ISO 22000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
OHSAS 18001 или еквивалентни.

120

15

Диск за резање коцкица WSE из
коренасто/громољастог поврћа.Састоји се из решетке и
ножа за резање и истискивача за чишћење
решетке.дим.20x20x10 мм, капацитет до 300 kg

2

Уз понуду је потребно доставити техничку документацију из које се
недвосмислено може утврдити да понуђени уређаји задовољавају наведене
минималне техничке карактеристике. Техничка документација и сертификати
могу бити достављени на енглеском језику с тим да наручилац задржава право
да од понуђача затражи да поједине делове достављене техничке
документације преведе на српски језик.
Уколико проспекти/каталози не садрже све карактеристике за наведену опрему
Понуђач је дужан да уз исти достави слике, опис недостајућих техничких
карактеристика као и недостајуће техничке карактеристике понуђене опреме на
документу понуђача који је оверен печатом и потписом обе стране овлашћеног
лица понуђача као и да назначи редни број добра техничке спецификације.
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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
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
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији
4)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке
– за предметну јавну набавку не постоји дозвола;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
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) Пословни капацитет:
Да је понуђач ауторизовани дилер и сервисер за конвектомате
издато од стране произвођача или има овлашћење од
ауторизованог дилера и сервисера за Србију.
2) Кадровски капацитет:
- Да понуђач има следећа радно ангажована лица: минимум 2
овлашћена лица сертификована од стране произвођача или
овлашћеног представника произвођача за уградњу и сервис
парно конвекцијске пећнице.
3) Технички капацитет:
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- За парно конвекцијску пећницу уз каталог/ технички проспект
потребно је доставити фотографијe управљачког менија, који
мора бити у складу са траженом спецификацијом.

a. 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.
b. 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.
c. 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

4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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
надлежног органа
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, 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
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кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) 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 самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: за предметну јавну
набавку није потребно доставити дозволу надлежног органа.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 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 додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Пословни капацитет: доставити копију овлашћења од стране
произвођача или ауторизованог дилера на територији РС за продају,
уградњу и сервис конвектомата.
2)
Кадровски капацитет: доставити уговоре о радном ангажовању и
копију сертификата.
3)
Технички капацитет: доставити уз каталог/проспект и фотографију
управљачког менија конвектомата на српском језику – ћирилица.

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. Извод из регистра понуђача потребно је
доставити уз понуду као неоверену копију или одштампану са сајта
Организације надлежне за регистрацију привредних субјеката (АПР).
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.
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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: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови
Сад, Павла Симића 9., 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара – административна опрема II - ЈН бр. ЈНОП-50/2019- .
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 25.11. 2019. године, до 10:00 часова. Отварање понуда је исти дан, након
истека рока за подношење понуда у 1130 часова.
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доказе о испуњењу обавезних услова,
Доказе о испуњењу додатних услова,
Техничка документација-каталози и проспекти,
Образац понуде,
Образац структуре цене,
Модел уговора ( потписан и оверен),
Образац изјаве о независној понуди,
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
Меница за озбиљност понуде и менично овлашћење.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-50/2019 12/40

3. ПАРТИЈЕ
ЈАВНА 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: Предшколска
установа „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –ЈН бр. ЈНОП-50/2019. - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара –ЈН бр. ЈНОП-50/2019. - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈН бр. ЈНОП-50/2019.- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНбр. ЈНОП-50/2019.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 VII), 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 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.
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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) и 2) 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,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђачу ће бити исплаћен Аванс у износу од 100% вредности понуде са пдвом. Аванс ће бити исплаћен након достављања банкарске гаранције за аванс,
менице за добро извршење посла и предрачуна. Аванс се правда са коначном
испоруком опреме и записнички ће се констатовати испорука опреме.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
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Гарантни период на целокупну испоручену опрему не може бити краћи од 24
месеца.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке опреме је Централна кухиња П.У. Радосног детињства Нови
Сад, улица Привредникова бб – Индустријска зона.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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.

9.5. Други захтеви
Понуђач ће по испоруци опреме бити у обавези да изда отпремницу и преда
један примерак уз испостављену опрему. Отпремница мора бити потписана од
стране понуђача и лица овлашћеног испред Установе за пријем добара. Такође
ће се направити и записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.
У записнику морају бити наведена и пописана сва добра која су испоручена и
што се мора слагати са отпремницом. Записник потписују понуђач и лице
задужено испред Установе за пријем робе.
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.
У цену су урачуната: вредност добара, испорука, превоз, монтирање, и остали
трошкови које понуђач има реализацији предметне јавне набавке.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
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
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде – www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине – www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:
Понуђач је дужан да уз понуду достави :
- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује
испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице
са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза
на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90
дана. Меница мора бити регистрована и предата уз менично овлашћење и
картон депонованих потписа.
Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише
или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Понуђач је дужан да након закључења уговора достави:
1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од
100% укупне уговорене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 10 (десет)
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити
безусловна, плaтива нa први позив. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне
бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

2. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је у року од 15 дана од дана
закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у виду Бланко
соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности
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без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ;Бланко соло меница мора
бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за
исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од
оног који је одредио наручилац
или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача и траје најмање 30дана дуже од дана одређеног као крајни рок за
реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца,
предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у
динарима, са навођењем рока важности који је 30 дана дужи од дана одређеног
као крајни рок за реализацију уговора).
3. Понуђач је дужан да приликом примопредаје опреме, Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у
виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 5% уговорене
вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све
мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност опреме у гарантном
периоду. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је
одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница
мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од
гарантног рока.
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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца Павла Симића 9., 21000 Нови Сад, или путем факса на број
021/6610-528 или путем емаила: goca.puns@@gmail.com тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентулано уочене недостатке и неправилности
у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
ЈНОП-50/2019”

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-50/2019 17/40

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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10%
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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17. 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“.

18. 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 понудио дужи
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

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 обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне
документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: goca.puns@gmail.com, факсом на број 021/6610-528 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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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 подносиоца, 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. закона указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока наведеног у
претходном ставу, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније
до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права; , сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права
након отварања понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
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.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
администрaтивне опреме II, ЈН број ЈНОП 50/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – административна опрема II , ЈНОП 50/2019.

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
(АВАНС 100%)
Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

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.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Административне опреме II
ЈНОП-50/2019.
Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“
са седиштем у Новом Саду, улица Павла Симића 9., ПИБ:101584396
Матични број: 08038384
Број рачуна: 840-549661-48 и 840-549667-30 Назив банке: Управа за јавна
плаћања,
Телефон: 021/420-439 Телефакс: 021/6610-528
кога заступа: Директор Маријана Попов
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: M...............)
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина административне опреме – за потребе
Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, у свему према техничкој
спецификаци и конкурсној документацији Наручиоца, број ЈНОП-50/2019.и
прихваћене понуде Понуђача, број __________, која чини саставни део овог
уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
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Уговорена цена за предмет уговора из члана 1. овог уговора износи:
_______________________

динара

без

обрачунатог

ПДВ-а,

односно
_______________________

динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације овог
уговора.
Цена обухвата све трошкове за реализацију предмета уговора, уградњу и
пуштање у рад опреме, прибављања средства финансијског обезбеђења,
трошкове превоза, као и све остале зависне трошкове.
Понуђачу ће бити исплаћен Аванс у износу од 100% вредности понуде са пдвом. Аванс ће бити исплаћен након достављања банкарске гаранције за аванс,
менице за добро извршење посла и предрачуна. Аванс се правда са коначном
испоруком опреме и записнички ће се констатовати испорука опреме.
Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на
текући
рачун
Добављача
број
_______________________
код
_______________________________ банке.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 3.
Рок испоруке добара је __________ календарских дана од дана потписивања
уговора. Сва добра по спецификацији се морају испоручити и по потреби
уградити и пустити у рад од стране овлашћеног сервисера.
Место испоруке опреме је Централна кухиња П.У. Радосног детињства Нови
Сад, улица Привредникова бб – Индустријска зона
КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 4.
Добављач се обавезује да уговорену количину опреме у складу са техничком
спецификацијом из усвојене понуде, испоручи у исправном стању, уговореног
квалитета.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена и сигурна за
коришћење. Добављач гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог
уговора бити неоштећена и неупотребљавана.
Добављач ће по испоруци добара бити у обавези да изда отпремницу и преда
један примерак уз испостављену робу. Отпремница мора бити потписана од
стране добављача и лица овлашћеног испред Установе за пријем добара.
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Такође, ће се направити и записник о квалитативном и квантитативном пријему
добара. У записнику морају бити наведена и пописана сва добра која су
испоручена и што се мора слагати са отпремницом. Записник потписују
добављач и лице задужено испред Установе за пријем робе.
Понуђачу ће пре испоруке добара бити написмено достављен документ са
овлашћеним лицима за пријем добара по објектима Установе.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности
уколико за то не буде постојала потреба.
ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 5.
Гаранција за испоручена добра износи ________ месеци од дана испоруке
добара. У зависности од врсте добара, Понуђач приликом испоруке добара ће
бити у обавези да достави атест о исправности и безбедности добра уколико се
атест издаје за та добра.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 6.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему добара уоче
оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се приспела
количина испоруке разликује од количине наведене у отпремници, наведени
недостаци биће записнички констатовани.
Добављач ће бити у обавези да испоручи недостајуће количине добара или/и
замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички
констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана
записничког констатовања недостатка.
За скривене мане или у случају квара добара а који није настао неадекватном
употребом, Наручилац задржава право рекламације у року од 24 месеца од
дана испоруке добара. Добављач је дужан да писмено одговори на рекламацију
у року од 3 дана, и у року од 7 дана да отклони квар или недостатак добра о
свом трошку.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних
добара, Добављач ће бити дужан да плати уговорну казну од 0,2% од укупне
вредности Уговора, за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна у
овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
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Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока
испоруке.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних
добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро
извршење посла.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од
стране Добављача или/и због кашњења у испуњењу уговорних обавеза
Добављача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до
потпуне накнаде штете.
Наручилац ће у складу са одредбама овог Уговора према датуму коначног
испуњења уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног
рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорене казне
или ће износ умањити за исплату из члана 2.
Члан 8.
Добављач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у
испоруци добара.
Добављач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој
кривици, ако докаже да је само делимично крив за кашњење.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да након потписивања уговора достави:
1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од
100% укупне уговорене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 10 (десет)
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити
безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне
бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

2. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је у року од 15 дана од дана
закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у виду Бланко
соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности
без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ;Бланко соло меница мора
бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за
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исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од
оног који је одредио наручилац
или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача и траје најмање 30дана дуже од дана одређеног као крајни рок за
реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца,
предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у
динарима, са навођењем рока важности који је 30 дана дужи од дана одређеног
као крајни рок за реализацију уговора).
3. Понуђач је дужан да приликом примопредаје опреме, Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у
виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 5% уговорене
вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све
мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност опреме у гарантном
периоду. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је
одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница
мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од
гарантног рока.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза од стране Добављача.
Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са
отказним роком од 10 дана.
Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.
У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза
од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на
надокнаду штете коју због тога трпи.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Рок важења уговора је годину дана, односно до извршења уговорене
вредности.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у
Новом Саду.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Наручилац (Директор)

_________________ М.П
Маријана Попов

Добављач

М.П. ___________________
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2

1

80

3

Количина
4

5

Цена по
комаду( са
пдв-ом)
6

Укупна цена (без
пдв-а)

7

Укупна цена (са пдвом)
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2
Бокс за очување температуре и транспорт хранетермопорт Бокс за преношење хране, израђен од
тешког пропилена за прехрамбену индустрију. На
бочним странама треба да се налазе ручке које
гарантују сигурно преношење хране. У
унутрашњости бокса се налази 12 носача ГН
посуда размака 3 цм .Врата бокса се налазе са
фронталне стране и комплентно се скидају.Бокс је
перив у машини за судове. Прилагођен за
температуре од -40 C до +100 C. Периве у машини
за прање. Димензије: 44x66x62 cm(+-2%)
унутрашње димензије 33x52x50cm. Kапацитет:
12xGN1/1 хh20мм или 6 x GN 1/1-h65 мм или 4 GN
1/1-h100 или 3GN 1/1-h150 mm, носивости 53 – 63
лит. Тежина: 13,5 kg(+/-3%)
Kонвектомат 20x GN2/1 гасни,
Kомбиновани конвектомат гасни(пара, врео ваздух,
комбиновано). Управљачки мени на српском језику
ћирилица.Температура на којој се кува је конвекција
10C до 300 ͦC, комбиновано пара конвекција је од
30C до 250C с паром од 10% до 90% и кување
паромод 30C до 125C. Врата имају дупло стакло
6мм и могућност заустављања врата на 90 ͦ и 130
Директна контрола влаге током кувања. Аутоматски
процес печења, кувања, диснтања, пржења живине,
рибе, меса, мешаног роштиља, поврћа, пецива,
дезерта. Потпуно аутоматско самопрање,

1

1

Назив предмета

Ред.бр

Цена по
комаду (без
пдв-а)

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

4

3

Посуда GN 1/1 530x325x65 гранит емајлиране,
дубине 60-65mm

Уређај за аутоматско омекшавање воде,
прикључење на конвектомат, проток 1400 lit/h
дигитални са дисплејом.Напајање 230V, 50Hz
280

2
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детерџент и средство испирања повлачи из
канистера.Постоји могућност аутоматског кратког
прања без употребе хемијских средстава (3 и 12
минута). Програм декалцификације. Аутоматска
контрола рада вентилатора 5 брзина плус статичка,
Аутоматско управљање снагом (јачином) ради
аутоматског смањења снаге када конвектомат
достигне одређену температуру. Могућност
преузимања HACCP података и могућност
инсталирања нових програма преко усб-а.
Функционисање 150 програма рада, ецо функција
за редукцију потрошње током кувања. Истовремено
кување тзв мулти цоокинг више врста јела са 20
различитих времена рада. Главна сонда са
мултипоинт сондом са растућом густином сензора
за читање. IPX5 заштита. CE норме.Аутоматско
хлађење коморе када су врата затворена.
Испоручити са ручним тушем и колицима за
GN20x2/1 посуда. Kапацитет:20x GN 2/1 посуда или
40xGN1/1 посуда.Димензије: 118,3x109,8x185,5 цм,
+0-3% Укупна снага гасна:55 кW +0/-3%електрична
снага 1,6кW.Сертификати произвођача: CSQEco и
OHSAS18001 или еквивалентни
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Електронска платформска вага капацитета
1000/1500 кг/подеок 500 gr,са 4 мерна претварача,
димензија платформе 1000x1000 mm израђена од
ребрастог лима 4/5 mm(челик) .Дисплеј 24mm LCD

Сипаћа кашика иноx капацитет 1 литре,са куком за
кацање,израђена од инокс лима 0,8mm.

Сипаћа кашика иноx капацитет 4 литре,са куком за
кацење,израђена од иноx лима 0,8mm.

Вангла инокц 30 литара

Колица за транспорт термос канти, нерђајући челик,
мах.630X830 cm. Висина 25 cm, ручке висина 70 cm,
точкови пречника фи 15 cm.

ПП месарска лодна са ручком, димензије
200x400x600 mm,

Kолица за промену шарже
за постојећи пароконвектомат (MKN 20.2)
Kолица за промену шарже састоје се
од покретног подножја на точковима
на који је постављен рам за посуде
норме GN 2/1.
Са предње стране налази се ручка за
манипулацију, а са стране, на подножју
се налази систем вођица који омогућава
неометан утовар колица у пароконвектомат.
Димензије:
Димензије подножја:
Ширина:
636 mm
Висина (са точковима): 499 mm
Ширна рама: 743 mm
Висина рама: 1300 mm (20 x 65 mm)
Укупна висина колица: 1860 mm

15

14

13

12

2

120

10

5

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-50/2019 35/40

Диск за резање коцкица WSE из
коренасто/громољастог поврћа.Састоји се из
решетке и ножа за резање и истискивача за
чишћење решетке.дим.20x20x10 мм, капацитет до
300 kg

Изотермални контејнер од полипропилена.
Димензије 60x40x27 запремина 38,6 литара. Не сме
да предаје мирисе или укусе намирницама. Да се
лако пере и дезинфикује након употребе. Лаган и
без избочења и оштрих рубова. Отпоран,
хигијенски, 100% могућност рециклаже, да је
погодан за индустријско прање и дезинфекцију
детерџентима и дезинфекцијским средствима,
топлом водом и влажном паром до 110 ° C (HACCP
систем). Сертификати произвођача: UNI EN ISO
22000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS
18001 или еквивалентни.

Универзална палета решеткаста, 3 скије,
граничници, Тежина маx.11,5 kg , димензије
1200x800x150 mm материјал:ПЕ рециклат
Маx.статичко оптерећење: 8.000 kg маxимално
динамичко оптерећење: 1.500 kg

са позадинским светлом, Напајање: 220230V/50Hz/1N преко AC/DC адаптера (рад на
струју+пуњива батерија)
Дигитални термометар са температурном убодном
сондом
Мерни опсег термометра: -50 до+300 C
LCD диплеј , сонда дужине 125mm, fi 3,5mm
Скала: 0,1C
Димензије уређаја:15,50 x 4,00 cm (+-5%) UNI EN
ISO 22000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
OHSAS 18001 или еквивалентни.



Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

УКУПНО:

X 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
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке административне опреме II - ЈНОП-50/2019. поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке административне опреме II, бр. ЈНОП 50/2019.
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности.

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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ХIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („ Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „ Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „ Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „ Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник
предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ___________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Предшколска установа „Радосно детињство“

Седиште и адреса:

Нови Сад
Павла Симића 9.

Матични број:
Порески број:
Текући рачун:

08038384
101584396
840-549667-30
Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за
исплату. Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде , коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке добара – опреме.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења од 90 дана од дана отварања понуда.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ___________________________ (словима:
________________________________________________________________) што представља
10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима
са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све
спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања овлашћења:________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног
лица меничног
дужника
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