Пољопредна школа са домом ученика Футог
Царице Милице 2
21410 Футог
БРОЈ: ДВВоп I/2.4-2020
ДАТУМ: 24.06.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
ХРАНА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ДВВоп I/2 ОС-2020

Датум објављивања позива: 24.06.2020.год
Рок за подношење понуда:

24.07.2020.год до 10:00 часова

Јавно отварање понуда:

24.07.2020.год у 11:00 часова
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ бр.86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка број:
ДВВоп I/2.1 -2020 од 24.06.2020. године (ДВВоп I/2 ОС-2020) Комисија за
јавну набавку образована Решењем директора „Пољопривредне школе са
домом ученика“, Футог број: ДВВоп I/2.2-2020 од 24.06.2020. године
припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
ХРАНА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗИМА
ДВВоп I/2 ОС-2020
Садржина конкурсне документације:
1. општи подаци о јавној набавци
2. врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
3. техничка документација и планови
4. услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5. критеријуми за доделу оквирног споразума
6. обрасци који чине саставни део понуде
7. модел оквирног споразума
8. упутство понуђачима како да сачине понуду

Комисија:

2/105

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови):
Предмет јавне набавке је набавка добара – храна
Ознака и назив из ОРН:
15000000- Храна, пиће, дуван и сродни производи
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а ради закључења оквирног
споразума, са једним добављачем, на период од 1 (једне) године.
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив
и ознака из општег речника набавки:
Ова јавна набавка НИЈЕ обликована у више посебних, истоврсних целина (партија).
(3) назнака да ли се оквирни споразум закључује са једним или више
понуђача, време трајања оквирног споразума, начин издавања наруџбеница
на основу оквирног споразума и подаци о наручиоцима који могу да користе
оквирни споразум:
Оквирни споразум се закључује између једног наручиоца (Пољопривредне
школе са домом ученика) и једног понуђача.
Трајање оквирног споразума: 1 (једна) година.
Наручилац ће, на основу закљученог оквирног споразума, а сходно ставу 9.
члана 40. ЗЈН, изабраном понуђачу издати наруџбеницу која садржи битне елементе
уговора применом критеријума или услова утврђених оквирним споразумом, на начин
предвиђен оквирним споразумом.
Наруџбенице које се издају на основу оквирног споразума морају се издати пре
завршетка трајања оквирног споразума, с тим да трајање појединих наруџбеница
издатих на основу оквирног споразума се не мора подударати са трајањем оквирног
споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.
Начин и услови издавања наруџбеница: након закључења оквирног споразума,
када настане потреба Наручиоца за предметном набавком, издаће се наруџбеница.
Наручилац може да изда више наруџбеница у оквиру рока важења оквирног
споразума.
При издавању наруџбеница не могу се мењати битни услови из оквирног споразума.
Оквирни споразум ће садржати спецификацију добара која су предмет јавне
набавке и понуду изабраног понуђача са јединичном ценом за сваку ставку и
представљаће основ за издавања наруџбеница. Изабрани понуђач је дужан да одмах
по пријему писмене наруџбенице, потписане од стане овлашћеног лица Наручиоца,
која се упућује мејлом, потврди мејлом пријем наруџбенице.
Рокови испоруке добара почињу да теку од дана пријема наруџбенице. Дан
издавања и дан пријема наруџбенице сматрају се дани у недељи – понедељак –
недеља од 8:00 до 15:00 часова.
Уколико се наруџбеница изда, односно прими након истека наведеног радног
времена као дан издавања, односно пријема сматраће се следећи радни дан.
Наруџбенице се издају сукцесивно, испоруке по издатим наруџбеницама су
једнократне, у оквиру рока из оквирног споразума. Наруџбенице се издаје под
условима из оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, цене,
начина и рока плаћања, места, начина и рока испоруке, а што ће се детаљно
регулисати оквирним споразумом.
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

2.1. Врста, техничке карактеристике (спецификације):
Предмет јавне набавке је набавка хране
Добра која понуђачи нуде и која су предмет јавне набавке морају да испуњавају
следеће карактеристике:
РБ
БР
1
2
3

НАЗИВ АРТИКЛА
Хлеб

бели, печени, тип 500,

500гр.

Кифла баварска 130 гр, печена
(производ на бази квасног теста)
Бурек са сиром, 250 гр смрзнути производ на бази
савијаче са надевом сира минимално 30%

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

ком

8000

ком

400

ком

1800

4

Лепиње празне, 150 гр, Производ на бази квасног теста,
печено

ком

4000

5

Бурек са месом, смрзнути, 300 гр. производ на бази
савијаче са надевом 30%

ком

100

6

Бурек са кромпиром, смрзнути 250 гр, производ на бази
теста за савијаче, са надевом кромпира минимално 30%

ком

1000

7

Ролница са виршлом, 100 гр печено, на бази лиснатог
теста, у тесту мин 30% маргарина за лисната теста са
масноћом 80%, виршла мин. 40 гр

ком

600

8

Тост хлеб –бели,500гр, бело брашно Т-500(72%),вода

ком

10

9

Паштета са сиром, 100 гр печено, производ на бази
лиснатог теста у тесту мин. 25% маргарина за лисната
теста са масноћом 80% сира мин 35%

ком

300

10

Погачица са чварцима, 100 гр, печено, производ на бази
квасног теста, минималнио 30% мартагиназа лиснтаста
теста са масноћом 80%, надев 20 % мелевених чварака.

ком

3000

11

Кроасан, печено, паковно, 100 гр, производ на бази
квасног лиснатог теста пуњење: шункарица, сир, мин 30
% маргарина за лисната теста, масноћа 80%, надев 15%

ком

4000

ком

3500

кг

10

12
13

Кроасан, печено, паковано, 100 гр, производ на бази
квасног лиснатог теста, пуњење еурокремом, мин 20
20%
Лиснато тесто, смрзнуто у блоку, у тесту мин 25 %
маргарина за лисната теста са масноћом 80%
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14
15
16

Подлога за пицу 200 гр, смрзнута, производ на бази
квасног теста
Мини пица смрзнута, 130 гр, производ на бази квасног
теста, са надевом мин 30% (шункарица, сир трапист,
кечап, оригано)
Сомун од 150гр, печен, на бази квасног теста

ком

1000

ком

500

ком

500

17

Тост хлеб-црни, 500 грама, пшенично брашно Т-500,
вода, ражено брашно, јечмено брашно

ком

10

18

Ролница са вишњом, 100гр, печена, на бази линатог
теста, у тесту минимум 30% маргарина за лисната теста
са масноћом 80%, надев минимум 15%.

ком

600

19

Ролница са јабуком, 100гр, печена, на бази линатог
теста, у тесту минимум 30% маргарина за лисната теста
са масноћом 80%, надев минимум 15%.

ком

600

20

Бурек са месом печен 250 гр, производ на бази савијаче,
са надевом минимун 30%

ком

300

21

Ролница пица печен 120 гр, на бази квасног лиснатог
теста мин 30% маргарина, 80% масноћа, 15% надев

ком

200

22

Брашно Т-400 оштро 1/1,

ком

50

23

Корнфлекс 1/1, готов производ од жита:кукуруз
(93,3%),шећер,со, екстрат јечменог слада, емулгатор

ком

20

ком

20

ком

2

24

25

Мусли класик, готов производ од жита: јечмене
пахуљице 20%, овсене пахуљице 15%, ражене
пахуљице 14%, пшеничне пахуљице 10%, корнфлекс
10%, суво грожђе 10%, сирово сунцокрет језгро 6%,
сува кајсија 6%, спелтине пахуљице 5%,бундевска
голица сирова 4% 1/1
Ролница јабука 3кг, смрзнута на бази лиснатог теста мин
30% маргарина, 80% масноћа, 15% надев

26

Ролница вишња 3кг, смрзнута на бази лиснатог теста мин
30% маргарина, 80% масноћа, 15% надев

ком

2

27

Ролница сир 3кг, смрзнута на бази лиснатог теста мин
30% маргарина, 80% масноћа, 15% надев

ком

2

28

Ролница какао крем 3кг, смрзнута на бази лиснатог
теста мин 30% маргарина, 80% масноћа, 15% надев

ком

2

29

Ролница пица 3кг, смрзнута на бази лиснатог теста мин
30% маргарина, 80% масноћа, 15% надев

ком

2

30

Тестенина - спирални
вода,
400 грама

ком

475

31

Тарана – тестенина за супу: Пшенична крупица, вода,
1 килограм

ком

100

макарони:Пшенична

крупица,
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32

Тестенина – резанци домаћи фида: Пшенична крупица,
вода, 200грама

ком

100

ком

300

ком

200

ком

200

35

Брашно Т-400:Пшенично брашно Т-400, влага 15%,
пепел до 0,45%, 1 килограм
Тестенина за шпагете: Пшенична крупица, вода, 500
грама
Коре за гибаницу, 0,5 кг

36

Кукурузно брашно 1/1

ком

50

37

Коре за баклаву 0,500 кг

ком

80

38

Макарони сечени 400 гр.: Пшенична крупица,вода

ком

200

39

Макарони пужићи 400 гр.: Пшенична крупица, вода

ком

150

40

широки дуги чипкасти резанци пшенична крупица и вода

кг

20

41

Бело месо без костију ( филе)

кг

400

42

Пилеће батак без костију

кг

250

43

Пилећи батак са костима

кг

200

44

Пилећа карађорђева панирана,120гр пилећег белог
меса,50 грама кајмак,јаја, брашно, презла, биљно уље

кг

2

45

пилећи ражњићи у сланиници , 120гр пилеће бело месо,
сланина танки лист

кг

10

46

Јетрена паштета: нето количина 50 гр Састојци: бујон,
свињско масно ткиво, свињска јетра 15%, свињско месо,
свињско везивно ткиво, беланчевинасти производи од
соје, поврће, кухињска со, кромпиром скроб, зачини.
Производ може садржати протеине млека и глутен.

ком

500

47

Јетрена паштета: нето 100 гр Ткиво, свињско месоII
категорије, свињска јетра минимум 10%, везивно ткиво,
протеин соје, кухињска со,зачини,стабилизатор(Е407),
Појачивач укуса (Е621),згушњивач (Е415)

ком

1500

48

Јунећа плећка бк

кг

300

49

Месни нарезак: нето 150 гр Свињско месо,масно
ткиво,везивно
ткиво,
кукурузни
скроб,изоловани
протеин соје,кухиљска со, згрушњивач Е407,емулгујућа
со
Е450,Е452,
зачини
појачивача
укуса
Е621,антиоксидансЕ301, конзерванс Е250

ком

500

50

Лакс каре

кг

700

ком

50

кг

200

33
34

52

Желатин, свињски
10грама
Роштиљ кобасица

53

Суви врат – димљени

кг

10

54

Пица шунка, сви. месо I категорије, свињ.месо II
категорије,вода, беланчевинасти производи
од
соје
скроб, кух.со, стабилизатор Е450, Е451, антиоксиданс
(Е301), згушњивач( Е407), појачивач укуса (Е621),
конзерванс (Е250), боја(Е120), шећер и зачини

кг

300

51

желатин,

регулатор

киселости
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55

Виршле
пилеће.
Механички
сепарисано
пил.месо,вода,беланчев.прозиводи од соје, сунцокретово
уље, кукурузни скроб, кух.со, декстроза, емулгујуће
соли
Е450,
Е451,
Е452,
појачивач
ароме,
Е621,хидрозилати биљних беланчевина,екстрати зачина,
арома дима, антиоксиданс Е300, конзерванс Е250

кг

50

56

Сланина димљена

кг

300

57

Сува ребра шпиц

кг

50

58

Маст свињска

кг

100

59

Кулен,свињско месо I категорије, свињ.чврсто масно
ткиво,кух.со, смеша адитива и додатака, зачин,
конзерванс,стартер културе

кг

15

кг

15

61

Чајна кобасица, свињ.месо I категорије,свињ.чврсто
масно
ткиво,кух.со,
смеша
додатака
и
адитива(декстроза,
шећер,
антиоксиданс,аскорбинс.киселина, зачин и екстрат
зачина, конзерван и стартер културе
Мешано млевено месо

кг

10

62

Димњена буткица

кг

200

63

каре, сечено, са костима, котлети, 160гр-кременадле

кг

250

64

Свињски бут без костију

кг

800

65

Свињска плећка без костију

кг

400

66

Јунећи бут без костију

кг

500

67

Свињски врат без костију

кг

350

68

Стишњена шунка: свињ.месо I категорије 55%,вода,
кух.со,
смеша
додатака
и
адитива,(декстроза:скроб,емулгатори,поликострат,кух.со
,згушњивач,каргенан, појачивач ароме, мононатријумглутаминат,антиоксид.
Натријумизоаскорбат,беланчевимасти
производи
од
соје,кромпиров скроб,прозиводи од крви, конзерванс

кг

300

кг

50

кг

20

60

70

Пилећа
прса,пилећи
филе58%,вода,
кук.скроб,
кух.со,смеша додатака адитива и зачина,згушњивач,
Обрађене гушеума алге, појачивач ароме,мононатријум
глутаминат ,антиоксиданс, беланчавинасти производи од
соје, конзерванс
Димљена печеница

71

Јагњеће месо свеже

кг

10

72

Прасеће месо свеже

кг

10

73

Сува димљена печеница

кг

10

69
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74

Салама мортадела, састојци: Свињско и јунеће месо
друге
категорије,
свињско
масно
ткиво,
вода,
беланчевинасти производи од соје (алегрен), скроб,
кухињска со, шећер, стабилизатор(Е450, Е451, Е452),
антиоксиданс(Е300,
Е301),
конзерванс(Е250,Е262),
боја(Е120), појачивач укуса( Е621), емилгатор(Е471) и
зачини. Садржај укупних протеина најмање 12%, а
садржај колагена највише до 30%.

кг

45

75

Будимска салама Ферментисана сува кобасица Састојци:
свињско месо прве и друге категорије и јунеће месо прве
и друге категорије, чврсто масно ткиво свиња, кухињска
со,
шећер,
појачивач
укуиса
(
Е621),
конзерванс(Е250),антиоксиданс(Е301),
регулатор
киселости(Е575). Сарджај протеина меса намање 20%,
садржај колагена у протеинима меса највише до 15%.

кг

20

кг

50

кг

200

77

Алпска кобасица Састојски: свињско месо, јунеће месо,
масно ткиво, кожица, вода, скроб, беланчевинасти
производи
од
соје(алерген),
кухињска
со,
стабилизатор(Е450,
Е451,
Е452),
шећер,
антиоксиданс(Е300,Е301), конзерванс(Е250), појачивач
укуса(Е621), емулгатор(Е421) и зачини.
Садржај
укупних протеина минимум 12%, колагена максимум
25%.
Јунећа ребра за супу

78

Јунећа шницла од 120гр сечена

ком

1000

79

Свињска шницла од 120гр, сечена

ком

100

80

Пљескавице 120гр, састојци:Јунеће месо прва и друга
категорија, свињско месо друге категорије, вода,
кухињска со, беланчевинасти производи од соје(алерген,
зачини). Садржај укупних протеина меса најмање 14%, а
колагена највише 15%

ком

2500

ком

8000

кг

100

лит

3000

кг

100

ком

300

76

81

82

Ћевапи 20гр, састојци: Јунеће месо прва и друга
категорија, свињско месо друге категорије, вода,
кухињска со, беланчевинасти производи од соје(алерген,
зачини). Садржај укупних протеина меса најмање 14%, а
колагена највише 15%
Српска кобасица Састојци свињско и јунеће месо друге
категорије, свињско масно ткиво, вода, беланчевинасти
производи од соје(алерген), скроб, кухињска со, шећер,
стабилизатор(
Е450,
Е451,Е452),
антиоксиданс(Е300,Е301), конзерванс(Е250,Е262), боја
(Е120), појачивач укуса( Е621), емулгатор(Е471) и
зачини.Садржај укупних протеина најмање 12%, а
колагена највише до 25%

83

Млеко 1/1:Стерилизовано,
мин. 2,8%млечнемасти

Хомогенизовано

млеко,са

84

Сир трапист Млеко, кухињска со, мах 35, сирило,
мезофилне стартер културе, калцијумхлорид

85

Павлака 700грама , млечне масти 20%
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86

Јогурт 3,2 % млечне масти 0,18л

ком

11000

87

Крем сир 100 гр, сир, кисела павлака, пастеризоцвано
млеко,
маслац,
стабили-затоир(Е412,Е415,
Е471),
регулатор кисе-лости Е339, конзерванс Е202, и кух.со

ком

3000

88

Топљени сир – троугао 140 гр.,паковање 6 троуглова,
сир 75%,вода 18%, со за топљење до 3%, Е452, Е339,
кух.со 2,5%, сурутка у праху 1,5%

ком

150

89

Фета сир 1 кг, пастеризовано ултрафилтрирано млеко,
кух.со, бактерије мл.киселине, сирило

ком

150

90

Маслац 10 гр.,мин. 82% млечне Масти, мах. 16% воде

ком

4000

91

Ситни сир за гибаницу 1 кг

ком

300

92

Домаћи млади сир 1кг

ком

20

93

Неутрална павлака за кување 500гр., воде,биљнаМаст
20%,обрано
млеко
у
праху,малтоДестроза,модификованикукуруз.скробЗгушњивач Е415,
емулгатор Е472е,регулатор киселости Е340

ком

150

кг

10

ком

200

ком

20

ком

1000

ком

1500

Ђумбир свеж (корен)

кг

1

100

Јабука А класа(јонатан)

кг

700

101

Јабука А класа (грин смит)

кг

700

102

Банана А класа

кг

1200

103

Поморанџа А класа

кг

300

104

Крушка А класа

кг

300

105

Першун А класа

кг

150

106

Кромпир А класа

кг

5000

107

Мрква А класа

кг

600

108

Лук црни А класа

кг

1600

109

Купус свеж А класа

кг

2000

110

Лук бели А класа

кг

20

111

Пасуљ А класа, бели градиштанац

кг

130

112

Пасуљ А класа, жути сумпораш

кг

130

113

Карфиол А класа

кг

180

114

Салата зелена А класа

кг

150

94
95

96

97

98
99

Кајмак млади
Свежи крем сир, 100 грама,мин 65% млечне масти у
сувој
материји,пастеризовано
пуномасно
млеко,пастеризована павлака,морска со, АBC или
одговарајући
Милерам 700гр. Ферментисана павлака са јогуртном
културом са 22% мл.масти
Чоколадно млеко 250мл, садржај пастеризовано млеко са
1% млечне масти, шећер 5%, какао прах 1,5%,
чоколада у праху 0,1%, згушњивач карагенан,
аромаваниле
Воћни јогурт 330gr, флашица, 2,8% млечне масти,
70%јогурт са 2,8%млечне масти и 30%воће.
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115

Целер А класа

кг

100

116

Парадајз свеж А класа

кг

400

117

Свежи шампињони А класа

100

118

Краставац свеж А класа

кг
кг

Јагоде А класа

кг

200

Трешње А класа

кг

200

121

Грожђе А класа

кг

450

122

Лимун А класа

кг

90

123

Чери парадајз А класа

кг

3

124

Мали кукуруз-клипчић А класа

кг

2

125

Лист першун, свеж, Француски А класа

20

126

Паштрнак корен ,свеж, А класа

веза
кг

Рукола,свежа А класа

кг

1

Плави патлиџан,свеж А класа

кг

10

129

Ротквица, свежа А класа

кг

5

130

Тиквице свеже,младе А класа

кг

20

131

Паприка, свежа, А класа

кг

50

132

Паприка бабура,свежа, А класа

кг

50

133

Паприка љута,А класа

60

134

Мандарина, свежа А класа

ком
кг

600

Киви,свеж,А класа

кг

5

Диње,свеже, А класе

кг

10

137

Лубеница, свежа, А класа

кг

200

138

Влашац 50 гр.

ком

5

139

Блитва А класа

кг

10

140

Спанаћ, А класа, свежи

кг

100

141

Броколи, А класа, свеж

кг

20

142

Прокељ, А класа

кг

20

143

Бресква, А класа

кг

200

144

Кајсија А класа

Кг

10

145

Грејфрут А класа, свеж

кг

10

146

Вишње А класа

кг

100

147

кромпир млади

кг

300

148

Кечап
благи
1/1:Концентрат
парадајза,
шећер,сирће,со,кукурузни
скроб,лимунска
киселина,
стабилизатори(гуар и ксантан гума ), конзерванс
(калијум сорбет мах 0,1%) природна арома

ком

150

149

Компот од брескве,
киселина (Е330) 5/1

ком

50

150

Пастеризовани
краставци:
сирће, зачини. 5/1

ком

100

151

Пастеризована
паприка:
шећер,зачини.5/1

ком

100

119
120

127
128

135
136

бресква,

вода,шећер,

лимунска

Краставци,вода,со,шећер,
Паприка,

вода,

сирће,

350

20
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152

Ајвар:Паприка,плави патлиџан, сирћетна киселина, уље,
со, шећер, зачин. 680 грама

ком

30

153

Феферона:Љути
феферони,
киселина,со.720 грама

ком

10

154

Компот кајсија
киселина Е330

ком

10

155

Компот вишња 5/1: вишња, вода, шећер, лимунска
киселина Е330

ком

10

156

кисели купус лист

кг

50

157

Цвекла:свежа цвекла, вода,со,шећер,сирће 5/1

80

158

Грашак:млади грашак, вода,со,шећер,5/1

ком
ком

200

159

Боранија:сечена боранија, вода,со 5/1

ком

100

Шаргарепа смрзнута 10 кг.

ком

10

Боранија смрзнута 10 кг.

ком

10

Грашак смрзнут 10 кг.

ком

10

Помфрит смрзнути 1 кг., Кромпир, биљно уље, земља
порекла: Пољска
Компот шљива 5/1: шљива, вода, шећер,лимунска
киселинаЕ330
Царска мешавина 1 кг

ком

ком

150

Мексичка мешавина смрзнута 0,450 кг

ком

50

167

Руска салата смрзнута 0,450 кг

ком

20

168

Спанаћ смрзнут,450 грама,

ком

20

169

Броколи смрзнути, цветови броколија
стању. Димензије цветова:20-40мм

кг

100

170

Карфиол смрзнути, брзо смрзнути цветови карфиола у
растреситом стању, димензије цветова: 20-40мм

кг

150

171

Кукуруз шећерац, брзо смрзнути кукуруз шећерац у
растреситом стању. Технолошка зрелост прилагођена
употреби у угоститељству

кг

100

ком

5

ком

20

160
161
162
163
164
165
166

172
173

5/1,:

кајсија,

вода

сирћетна

шећер,вода,

лимунска

у

смрзнутом

Парадајз пире, паковање 4250гр, конзерва Састојци:
парадајз концентрат двоструки из троструког суве
материје 28-30%
Смрнуто мешано воће 300 гр. Састав: јагода, малина,
вишња, црвена рибизла, без додатог шећера.

ком

600
10

174

Смрзнуте вишње без коштица 300 гр.

ком

20

175

ђувеч 5/1 паприка, парадајиз, плави патлиџан, црни лук,
шаргарепа, першун лист, ловор, сунцокретово уље

ком

20

176

Туњевина ситна: 170
гр.
туна 70%,сојабеанаил
29%,салт 15%,туњевина 70%,биљно уље 29%,со1%,

ком

48

177

Сардина: 125 гр. Сардина 70%,биљно уље29%,со 1%,

ком

1000

178

сом –филет, I класа, килограмско паковање

ком

500

179

Туњевина крупна: 170
гр.
туна 70%,сојабеанаил
29%,салт 15%,туњевина 70%,биљно уље 29%,со1%,

ком

800
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180

Филет- скуша I класа 1/1кг

ком

300

181

Калифорнијска пастрмка, I класа паковање 1/1кг
Панирани рибљи штапићи смрзнути 1кг Састојци: месо
рибе 32%, панада и презла(пшенично брашно,со,
паприка, квасац), пшенично брашно, кромпиров скроб,
пириначни гриз, вода, месо лигњи 10%, репично уље,
пшенично
брашно,
вода,
кромпирове
пахуљице,
зачини(целер), пшенична влакна, со.
Кекс 75 гр. Састав: Пшенично брашно, шећер, маслац,
сојино брашно, биљна маст (палмина), мед, декстроза,
сурутка у праху, обрано млеко у праху, средство за
дизање теста, со, емулгатор, сојин лецитин, витамин ц,
Б6 На 100 грама садржи: масти 12,0 гр, уг.хидрати 70,4
г, протеини 11,9 гр, гвожђе 2,8 мг. Плазма кекс или
одговарајуће

ком

50

ком

10

ком

3500

182

183

184

Кухињска со 1 кг.: 99 – 99,5 % чистог натријум хлорида,
додатно средство згрудњавања соли: Е536 мах, 10 мг/кл
соли, јодирана со, калијевим јодатом.

кг

300

185

Сода бикарбона: Натријум-хидрогенкарбонат, средство
за дизање теста, паковање од 1кг

ком

10

186

Мед 25 гр:Пчелињи мед

ком

2000

187

ком

500

ком

500

189

Ванил шећер:Млевени шећер, арома ванилин. 10 гр.
Прашак ѕа пециво:Средство за дизање теста (натријумхидрогенкарбонат,динатријум-дифосфат),кукурузни
скроб, 10 гр.
Оригано 3 гр.

ком

300

190

Млевени цимет 25 гр.

ком

250

191

Бели лук у гранулама 28 гр.:Сецкани сушени бели лук

ком

50

192

Зачин за гулаш 50 гр. Састојци: сушено поврће (црни
лук, парадајз, паштрнак, мрква) до 47%, зачини (слатка
млевена паприка, ким, бибер) до 27%, кух.со до 20%,
кук.скроб, појачивач ароме до 5%.

ком

150

193

Зачин за рибљу чорбу 50 гр ,Састојци: зачини 48,8%,
кухињска со 24,8%, сушено поврће 15%

ком

150

194

Ђумбир 38 г: Млевени ђумбир

ком

10

195

Мускантни орашчић 16 гр.

ком

10

196

Чили 25гр:Сушена паприка

ком

10

197

Мирођија 7 гр

ком

30

198

Сецкани першун 7 гр

ком

150

199

Ким 28 гр:Семе кима

ком

5

200

Зачин за рибу 25 гр. Састојци: кух.со 51%, зачини 23%,
сушено поврће 8%, шећер, кук.скроб, екстракти квасца.

ком

10

188

12/105

201

Бибер црни млевени 1/1кг

кг

5

202

Млевена паприка 1 кг: Црвена слатка млевена зачинска
паприка, Енергетска вредност 982 КЈ, угљени хидрати
21,00, беланчевине 14,8, масти 9,4.

ком

32

203

Чоколадица 30 гр:Шећер, пуномасно млеко у праху 25%,
како маслац, какао маса, обрано млеко у праху (3%)
емулгатор (сојин лецитин), арома. Млечна чоколада
садржи најмање 27% укупне суве материје какао
делова, минимум 25% укупне суве материје млека,
минимум 5,5% млечне масти (најлепше жеље или
одговарајући)

ком

4000

204

Чоколадица 30гр:Какао крем са пиринчем, шећер,
хидрогенизована биљна маст, сурутка у праху, какао
прах са редукованим садржајем какао
маслаца,
експандирани пиринач мин 6%, пуномасно млеко у
праху, обезнашћено сојино брашно, емулгатори(Е476,
сојин лецитин,), арома, јо- јо или одговарајући

ком

500

205

Чололада блок 50 гр.шећер, биљ.,маст, обрано млеко у
праху ( мин 7,5 %,безмасне суве материје млека), какао
прах са редукованим садржајем како масти ( мин.3,5%,
суви немасни како делови), лешник мин 3%, сојино
брашно, сурутка у праху, емулгатор, сојин лицитин и
арома Еуроблок или одговарајући

ком

3500

206

Мармелада
30
гр.:Јабука,
кајсија,
вишња,шећер,
лимунска киселина, пектин( средтсво за желатирање,
без вештачких боја и арома)

ком

3500

207

Мешавина млечног (50%) и какао (50%)крем производа
100гр.:Шећер,биљно уље,хидрогенизована биљна маст,
обрано млеко у праху (мин 2,5 5 сувих немасних какао
делова) лешник (3%) сојино брашно, сурутка у праху,
емулгатор сојин лецитин ароме, енергетска вредност
2.272 КЈ,протеини 6,5 г. Угљени хидрати 58,5г.масти
31,5 г Еурокрем или одговарајући

ком

800

208

Мајонез 1л:Рафинисано сунцокретово уље мин. 75%
вода, жуманце, сирће, шећер, сенф, со,арома,лимунска
киселина,антиоксиданс(Е385)

ком

100

ком

300

ком

50

209
210

Пиринач 1 кг., ољуштен,
Сенф: Вода мах 78%,
кухињска
со,
црна
(рибофлавин) може да
целера 1 килограм

глатзирани, дугог зрна
бела слачица, винско сирће,
слачица,
природна
боја
садржи трагове млека, јаја и

211

Додатак јелима са поврћем. Кух. со макс 60%,
појачивачи ароме, шећер, сушено поврће макс.14%,
декстроза, зачини, природна боја. 1/1

ком

120

212

Ловоров лист 5 гр. , Сушени лист ловора

ком

90

213

Шећер: Земља порекла Србија 1/1

ком

600

214

Сирће:9% сирћетне киселине 1/1

ком

200
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215
216
217

218

219

220
221
222

Чај: мешавина
шумског воћа

биљног

чаја,

ароматизована

аромом

Кафа: кафа арабика и кафа робуста , млевена 500 гр.
Мармелада мешана од
3 кг. Састојци: шећер, каша
јабуке 405 гр, брескве 405 гр, шљива 240 гр и вишња
150 гр. Средство за желирање пектин и лимунска
киселина. Сува материја мин.67%.
Сок 0,2л јабука брик са сламчицом. Минимум 50%
воћног садржаја. На 100мл садржи: масти 0,01 г,
протеини 0,2 г и уг.хидрати 10,53 г
Сок од парадајза 1 л, без додатка шећера. На 100 мл
садржи: масти 0,12 г, уг.хидрати 4,06 г и протеини 0,94
г.
Сок од јабуке 1л. Минимум 50% воћног садржаја. На
100мл садржи: масти 0,01 г, протеини 0,2 г и уг.хидрати
10,53 г
Уље 1 л, : Сунцокретово уље, природни извор витамина
Е
Суво грожђе 100, грама

ком

150

ком

100

ком

7

ком

1000

ком

200

ком

100

л

1000

ком

50

223

Млевени мак вакумирани 400 гр., Млевени плави мак
(72 -80 %) шећер у праху, лимунска киселина (Е330)
природно идентична арома ваниле

ком

50

224

Мед 1 кг

ком

15

225

Сусам 100 гр.
Чоколада за кување 200 гр. Састојци: шећер, какао
маса, какао бутер, емулгатор Е322, ванилин, чоколадна
маса садржи укупне суве материје какао делова
мин.45%.
Несквик 400 гр. Састојци: шећер, какао прах са
редукованим
садржајем
какао
маслаца
(21,3%)
декстроза,
емулгатор
(соја
лецитин),
минерали,
витамини, со, цимет, арома. Просечна нутритивна
вредност на 100 г: масти 3,0 г, уг.хидрати 79 г, протеини
5 г, гвожђе 17 мг и цинк 7,6 мг.
Пудинг
ванила: Кукурузни
скроб, кухињска
со,
природно идентична арома ванилије 1 кг.

ком

15

ком

100

ком

100

ком

25

229

Кокосова брашно 100 гр.

ком

30

230

Какао прах 100 гр. Састојци: какао
у праху са
редукованим садржајем какао - маслаца (садржи 10 12% какао маслаца рачунато на суву материју).

ком

20

ком

10

ком

40

226

227

228

231
232

Пшенични гриз: Т -400 ситни, 500 грама
Шећер у праху 500гр: Млевени бели конзумин шећер уз
додатак
кукурузног
скроба
(средство
против
згрудвавања) мах 5%, величина честица мања од 0,15
мм
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233

Шлаг
пена
1
кг.
Састојци:
шећер,
декстроза,
хидрогенизовано биљно уље, глукозни сируп у праху,
обрано млеко у праху, сурутка у праху, емулгатор Е471,
млечни протеини, стабилизатори Е466 и Е412, природно
идентична арома слатке павлаке и ваниле.

ком

20

ком

300

ком

100

ком

300

ком

200

ком

120

кг

3

239

Газирана вода 2л. 1 литра воде садржи: суви остатак на
180° - 1185 мг/л, натријум 398,20 мг/л, хлориди
310,50мг/л, калцијум 31 мг/л, магнезијум 21,9 мг/л, јод
0,98 мг/л.
Сок Кока кола 1 л. Састојци: вода, високо фруктозни
сируп, шећер, угљен диоксид мин. 2г/л, боја Е150,
киселина:
фосфорна
киселина,
природне
ароме
укључујући и кофеин, у 100мл садржи: масти 0 г,
уг.хидрати 10,9 г, протеини 0 г
Свеж квасац 50 гр.
Маргарин стони 500 гр. Састојци: биљно уље (палмино,
сунцокретово), вода, емулгатори, кух.со 0,1%, киселине
Е270 и Е330, биљне маст (палмине), конзерванс, арома,
боја.
Маргарин млечни 500 гр. Састојци: биљно уље
(сунцокретово и палмино), вода, палмине биљне масти,
млеко у праху 1,5%, емулгатори, кух.со 0,2%,
конзерванс, киселине Е270 и е330, витамини Е, А, Д3,
арома и боја.
Лимунтус за исхрану, лимунска киселина Е330 1/1

240

Јаја А класе

ком

10000

241

Палента 500 грама

ком

50

242

Наполитанке 92,5 гр млеко и лешник. Садржи: шећер,
пшенично брашно, биљна маст (палмина) сурутка у
праху, кукурузни скроб, обрано млеко у праху, сојино
брашно, лешник, какао прах са редукованим садржајем
какао маслаца, со, емулгатор, сојин лецитин, природна
арома млека, средство за дизање теста и ароме.

ком

4000

ком

100

ком

10

ком

5

ком

5

234

235

236
237

238

243

244
245
246

Мешавина млечног (50%) и какао (50%)крем производа,
мазиви
крем
производ
1
кг,
Састојци:шећер,
сунцокретово биљно уље, потпуно хидрогенизована
палмина биљна маст, обрано млеко у праху 10%,како
прах са редукованим садржајем какао масти 4%,лешник
3 %, урутка у праху,емулгатор:сојин лецитин и ароме,
Еурокрем или одговарајући
Маслине пуњене зелене 1/1, зелене одгорчене маслине
без коштица, паста од паприке, вода.
Маслине црне целе 1 кг, без коштица, вода, црне
маслине, со.
Маслине целе без коштице зелене 1 кг, вода, зелене
маслине, со.

247

Нес кафа 250 гр., 100%кафа

ком

10

248

Сок од вишње 1л. Воћни садржај мин. 35%. На 100 мл
садржи: масти 0,02 г, угљени хидрати 12,66 г, протеини

ком

50
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0,43 г

249

Инстант напитак од лимуна 1/1, шећер, лимунска
киселина,регулатор
киселости,
натријев
хидрогенкарбонат, природна арома лимуна, аскорбинска
кисе., згушњивач Е414, Цедевита или одговарајући

ком

6

250

Сок од јагоде 1 л. Воћни садржај мин 50 %, од тога каша
јагоде 23,5%, каша јабуке 22,5% и сок грожђа из
концентрисаног воћног сока 4%. На 100 мл садржи:
масти 0,03 г, уг.хидрати 10,95 г, протеини 0,14 г

лит

50

ком

50

ком

24

ком

250

251
252

253

Сок од наранџе 1л. Воћни садржај мин.50%. На 100 мл
садржи: масти 0,05 г, уг.хидрати 9,95 г, протеини 0,46 г
Сок од брескве 1 л.Каша брескве 26% и каша јабуке
24%. На 100 мл садржи: масти 0,04 г, уг.хидрати 10,51
г, протеини 0,5 г
Негазирана 1,5 л. 1 литра воде садржи: суви остатак на
180 ° - 55 мг/л, калцијум 9,6 мг/л, магнезијум 0,9 мг/л,
натријум 2,7мг/л.

254

Пудинг чоколада 1/1 : кукурузни скроб, какао прах са
редукованим садржајем масти, природна боја Е172,
арома чоколаде.

ком

14

255

Чај камилица : цвет камилице 100%, филтер кесице 20/1

пак

50

256

Чај нана, лист нане 100%, филтер кесице, 20/1

пак

100

257

Чај јагода са ванилом, 40 гр, 20 филтер врећица.
Мешавина биљног чаја са аромом јагоде и ваниле, I
квалитет. Састојци: цвет хибискуса, плод дивље јабуке,
плод шипка, арома јагоде 4%, кора поморанџе, плод
зове, корен слатког дрвета, арома ваниле 2%, лист
јагоде, плод јагоде 0,5%, гранулат ваниле 0,5%.

пак

80

пак

40

пак

100

кг

5

ком

3500

258

259

260

261

Чај Зелени 30гр, осушени лист 100%, филтер кесица
20/1
Чај брусница, мешавина биљног чаја са аромом
бруснице, 40 гр, 20 филтер врећица. Састојци: цвет
хибискуса, плод дивље јабуке, плод шипка, арома
бруснице 8%, лист бруснице 7%, плод зове и плод
бруснице 3%.
Инстант напитак од наранџе 1кг. Састојци: шећер,
лимунска киселина, регулатор киселости: натријум
хидрогенкарбонат, природна арома наранџе, боја Е160е,
Л-аксорбинска киселина, калцијум. Садржи на 100 г:
масти 0 г, уг.хидрати 84 г, протеини 0 г. Цедевита или
одговарајући
чоколадица: шећер, глукозни сируп, палмина маст,
какао маслац, млеко у праху 7%, сурутка у праху, какао
маса, хумектант сорбитол, белањак у праху, емулгатори,
сунцокретов лецитин Е476, со, ароме, чоколадни прелив
садржи најмање 35% укупне суве материје какао
делова. Киди или одговарајући
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262

Обланде,
састојци: пшенично брашно, кукур.скроб,
потпуно хидрогенизована биљна маст, средство за
дизање теста, емулгатор-сојин лицитин, кухињска со

ком

30

263

Млевени кекс 800 гр. Састав: Пшенично брашно, шећер,
маслац, сојино брашно, биљна маст (палмина), мед,
декстроза, сурутка у праху, обрано млеко у праху,
средство за дизање теста, со, емулгатор, сојин лецитин,
витамин ц, Б6 На 100 грама садржи: масти 12,0 гр,
уг.хидрати 70,4 г, протеини 11,9 гр, гвожђе 2,8 мг.
Плазма или одговарајући

ком

13

264

Кекс 600 гр. Садржи: пшенично брашно, шећер, палмина
маст, инвертни шећерни сируп, глукозни сируп, средства
за дизање теста Е500 и Е503, кухињска со, ароме,
емулгатор, сојин лецитин. Петит или одговарајући

ком

17

265

Кестен пире, шећер, кестен пире 75%

кг

1

266

Јестиве корпице за колаче, пшенично брашно, маргарин,
јаје у праху,10/1

ком

20

267

Рогач

кг

1

268

Чоколада у праху 100 гр, мин. 22% какао делова.

ком

5

269

Маслиново рафинисано уље 1л, од комине маслине.

ком

2

270

Свеже коре за лазање 500гр: пшенични гриз, вода,
свежа јаја, со, емулгатор (сојин лецитин).

ком

100

271

Лешник печени 100гр

ком

10

272

Бадем печени, 100гр

ком

10

273

Пшеница белија 1 кг.

ком

5

274

Сок црвени воћни микс 0,2 л у брику са сламчицом,
воћни садржај мин 50%. На 100 мл садржи: протеини
0,24 г, уг.хидрати 11,27 г, масти 0,01 г

ком

3000

ком

3500

ком

2500

ком

100

275

276

277

Сок бресква 0,2 л у брику са сламчицом. Воћни садржај
мин 50%, од тога каша брескве 26% и каша јабуке 24%.
На 100 мл садржи: масти 0,04 г, уг.хидрати 10,51 г,
протеини 0,5 г
Сок од јагоде 0,2 л у брику са сламчицом. Воћни садржај
мин 50 %, од тога каша јагоде 23,5%, каша јабуке
22,5% и сок грожђа из концентрисаног воћног сока 4%.
На 100 мл садржи: масти 0,03 г, уг.хидрати 10,95 г,
протеини 0,14 г
Освежавајуће безакохолно пиће са укусом наранџе 1 л.
Састојци:
вода,високо
фруктозни
сируп,сок
од
наранџе(3%),угљен-диоксид(мин.2гр/л),
киселина:лимунска
киселина,
екстрат
цитруса(1%),природне ароме, конзерванс калијумсорбат,антиоксиданс:аскорбинска
киселина,боја:
каротени,стабилизатор:гуар
гума
Фанта
или
одговарајући
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278

Прелив за дезерте са укусом чоколаде 350 гр. Састојци:
глукозни сируп, шећер, вода, какао у праху мин.8%,
модификовани кукурузни скроб, емулгатор: сојин
лецитин, арома ваниле, регулатор киселости: лимунска
киселина, конзерванс Е202 и кух.со.

ком

10

279

Вода, природна минерална-негазирана,0.34л са ниским
садржајем растворљивих минералних материја Минаква
или одговарајућа

ком

300

280

Црвена љута млевена зачинска паприка 70 гр

ком

2

281

Компот од ананаса
820грама,састојци:ананас,вода,шећер,регулатор
киселости:лимунска киселина

ком

2

281

Ананас свеж А класа

кг

2

282

Бисквит са воћним желеом (42%) 300 грама преливен
чоколадом
(20%).
Састојци:шећер
пшенино
брашно,глукозни сируп, свежа јаја,какао маслац, какаопрах са редукованим садржајем какао маслаца,биљно
уље,
биљна
маст,хумектант:глицерол,средство
за
желирање:пектин,кукурузни скоб, средство за дизање
теста,лимунска куиселина, регулатор киселости, воћни
сок од поморанџе 0,8%,конзерванс, емулгатор, природна
арома поморанџе. Јафа или одговарајући

ком

10

283

Крем
бананица
25гр,
Састојци:шећер,
глукозни
сируп,вода,
какао
маслац,
декстроза,
како
маслац,средство за желирање, лимунска киселина,
беланце у праху 0.16%,емулгатор,природне ароме

ком

100

284

Шлаг крем 500мл, Састојци:вода, биљна уља палминог
језгра,сунцокрета и соје, млечни протеин,згушњивач
Е463,емулгатори
Е472е,Е472б,сојин
лецитин,со,арома,боја(каротени)

ком

10
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285

Ораси, А класа, 1/1

ком

30

2. Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:
Квалитет, количина и опис добара дати су у тачки 2.1) Техничке спецификације
ове конкурсне документације.
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених
карактеристика. Сва понуђена добра морају имати декларацију на српском језику у
складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл.гласник
РС“ 19/2017 и 16/2018).
Квалитет испоручених добара мора бити у складу са важећим стандардима за
поједине врсте артикала, као и у складу са важећим Законом о трговини (Сл. гласник
РС бр.53/2010 и 10/2013 члан 34. и 40), Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС
бр. 41/2009), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој
фази производње, прераде и промета (Службени гласник бр.72/2010).
Пожељно је да понуђач код појединих добара у одговарајућој колони табеларног
дела ПРОИЗВОЂАЧ ВРСТА/НАЗИВ наведе више произвођача, са јединственом ценом.
Изузетно, ако Понуђач није у могућности да испоручује робу од стране
произвођача наведених у понуди, у обавези је да Наручиоца о томе писмено обавести
пре испоруке, са предлогом замене робе и исправом произвођача да предметна роба
одговара прописима о здравственој исправности и декларацијом.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико не прихвати
предложену замену, а на штету Добављача. Због промене произвођача и/или
паковања, понуђач не може тражити промену уговорене јединичне цене.
Изабрани Понуђач је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим
стандардима квалитета и здраствене исправности, у складу са Законом о безбедности
хране и одговарајућим подзаконским актима.
Испоручена добра морају бити I квалитета, који је прописан нормама садржаним
у законским и подзаконским актима који се односе на квалитет и безбедност хране.
Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на
декларацији добара.
Понуђач је у обавези да понуди сва тражена добра. У супротном понуда ће бити
неодговарајућа и одбиће се као неприхватљива.
Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац може да
захтева испоруку добра које нису наведена у спецификацији.
Добављач је дужан да добра која нису наведена у спецификацији испоручи уз
претходну сагласност Наручиоца на цену.
Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при чему
транспортна збирна амбалажа треба да буде затворена тако да обезбеђује производ од
загађења, расипања, квара и других промена.
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за паковање производа који
ће бити дефинисани оквирним споразумом, односно појединачном наруџбеницом.
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На кутијама је обавезна декларација на српском језику која је у складу са
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени гласник
РС“, бр, 19/2017 и 16/2018).
Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на
декларацији добара.
Наведне количине су оквирне. Добра која су предмет ове набавке су оквирне
потребе Наручиоца у погледу количина за период од 1 (једне) године од дана
закључења оквирног споразума. Наручилац задржава право корекције количина
добара по оквирном споразуму, односно задржава право да одступи од процењене
количине добара.
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених
карактеристика. Понуђач је у обавези да понуди сва тражена добра. У супротном
понуда ће бити неодговарајућа и одбиће се као неприхватљива.
Понуђачи су обавезни да у Табеларном делу понуде (Образац VI/4) у
одговарајућој колони табеле упишу податке (произвођач, врста, назив, ознака и сл)
који се односе на добра које нуде.
3. Рок испоруке:
Врсту и количину добара утврђује Наручилац у складу са својим потребама и то
сваком појединачном наруџбеницом.
Изабрани понуђач је дужан да сва добра уговорена појединачном наруџбеницом
испоручи одједном (једнократно) и то у року од 1 (једног) радна дана од дана пријема
наруџбенице. Наручилац наруџбеницу може да упути у писаној форми путем поште, емаила, факса или лично изабраном понуђачу.
Испорука хлеба се врши сваког радног дана до 6:00 часова.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Добављач одговора за квалитет испоручених добара на основу издатих
појединачних нарудџбеница у складу са овим оквирним споразумом. Наручилац и
Добављач ће приликом сваке испоруке предмета набавке на основу појединачне
наруџбенице извршити квалитативан и квантитативан пријем, у магацинском простору
Наручиоца бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваке амбалажне јединице
испорученог добра и упоређивањем са отпремницом и спецификацијом из појединачне
наруџбенице.
Након квантитативног и квалитативног пријема добара, од стране Наручиоца и
утврђивању да су испоручена добра уговорене количине и квалитета, овлашћено лице
Наручиоца и Добављача потписују отпремницу о примопредаји.
Гарантни рок је рок који признаје произвођач.
Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом квалитативног и квантитативног
пријема добара уочи недостатке у погледу количине и квалитета, у обавези је да
одбије пријем добара и захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета.
Ако се након пријема добара набавке покаже неки недостатак који се није могао
открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да без одлагања писаним путем
(маилом, факсом) обавести Добављача и сачини Записник о рекламацији. У случају да
је Добављач знао или могао знати за недостатак, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања
и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку. За наведене случајеве
Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак или да му преда
друго добро без недостатка.
НАЧИН И ПОСТУПАК МЕРЕЊА ДОБАРА: Понуђач је дужан да Наручиоцу испоручи
требовану количину и дужан је да је тачно измери. Под тачним мерењем подразумева
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се испорука стварно тражене количине производа изражене у одговарајућим мерним
јединицама, килограмима, грамима, литрима.
Амбалажа за паковање се не урачунава у количину испоручених добара.
Уколико се добра не испоручују у папиру или сличном лаганом материјалу, већ у
кутијама, дрвеним или пвц гајбама, пвц кантицама и слично, код мерења се мора
одбити тара, односно тежина амбалаже.
Свака испорука добара мора бити пропраћена траженом захтевима за квалитет и
документацијом:

ПОСЕБНО ДЕФИНИСАНИ ЗАХТЕВИ ПРИ ИСПОРУЦИ НАМИРНИЦА
ГРУПА
НАМИРНИЦА
Свеже месо,

Свеже
пилеће месо

Риба

Сувомесни
производи

ЗАХТЕВИ
ЗА КВАЛИТЕТ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Потпуна декларација
- Транспорт у возилу
расхладним
уређајем
температури до +4C

са
на

- Потпуна декларација
- Транспорт у возилу
расхладним
уређајем
температури до +3C.

са
на

- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа * од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- АТЕСТ произвођача – ИЗЈАВА којом
произвођач гарантује да је конкретна
предметна испорука
безбедна за
употребу. (уз сваку испоруку)
- Отпремница у три примерка

Свежа
односно
свеже
замрзнута, на почетку рока
употребе,
- Потпуна декларација,
- Транспорт смрзнуте рибе у
возилу
са
расхладним
уређајем на температури од 10 до -25C а свежа риба на
температури до + 4C

- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- Извештај о здравственој исправности
пошиљке издата од акредитоване
лабораторије
(извештај
обухвата
анализу на пестициде и тешке метале а
увезене рибе и на радиоактивност)
- Отпремница у три примерка

- На почетку рока употребе
- Потпуна декларација
- Транспорт у возилу са
препорученом температуром
до +8С

- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
Лаборат. извештај о здравственој
исправности
пошиљке
издата
од
акредитоване лабораторије / квартално
достављање.
- АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА којом
произвођач гарантује да је конкретна
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предметна испорука
безбедна
употребу. (уз сваку испоруку)
Отпремница у три примерка
Потпуна декларација
Транспорт у возилу са
препорученом температуром
од 0 до +8 C

- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- Лаборат. извештај о
здравственој
исправности
пошиљке
издата
од
акредитоване
лабораторије
/
двомесечно достављање
- АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА којом
произвођач гарантује да је конкретна
предметна испорука
безбедна за
употребу, (уз сваку испоруку.)
- Отпремница у три примерка

- Амбалажа - кутија.
- Потпуна декларација
- Транспорт у возилу са
расхладним
уређајем
на
температури од -18 до -25С

Извештај
о
здравственој
исправности
пошиљке,
издата
од
акредитоване лабораторије, а извештај
обухвата анализу на
пестициде и
тешке метале, а увезено воће и поврће
и на радиоактивност.

-

- Извештај о здравственој исправности
пошиљке издата од акредитоване
лабораторије
(извештај
обухвата
анализу на пестициде и тешке метале а
увезено
воће
и
поврћеи
на
радиоактивност

Млеко и
млечни
производи

Смрзнуто
поврће
и воће

Потпуна декларација

Конзервиран
о воће и
поврће
- Одговарајућа амбалажа –
папирни џакови и папирне
вреће
- Возило намењено за превоз
ових производа
- Потпуна декларација.

- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
- Лаборат. извештај о
здравственој
исправности
пошиљке
издата
од
акредитоване лабораторије / квартално
достављање
АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА којом
произвођач гарантује да је конкретна
предметна
испорука
безбедна за
употребу. (уз сваку испоруку)

- Потпуна декларација
- Транспорт у возилу
расхладним
уређајем
темпратури од 0 до +10 С

- Решење Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за објекте
намењене производњи или преради
тражених производа од произвођача
који је наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом

Брашно и
прерађевине
од житарица

Уље и
маргарин

за

са
на
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прве испоруке добара)
- Извештај о здравственој исправности
пошиљке издата од акредитоване
лабораторије – уз сваку испоруку.

Свеже воће и
поврће

Свака испорука робе мора да задовољити следеће:
- Свеже воће и поврће мора бити достављено у возилу намењеном за
превоз воћа и поврћа и то у одговарајућој амбалажи са декларацијом.
- Производи морају бити свежи, зрели, чисти, одговарајуће -тражене
грамаже тј. калибрирани.
- Отпремница у три примерка
- Потпуна декларација, а за
јаја навести класу и квалитет.
- Одговарајућа амбалажа

Остале
намирнице
широке
потрошње

За испоруку јаја:
Решење
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде за објекте намењене
производњи или преради тражених
производа од произвођача који је
наведен у табели 2.1. техничке
спецификације (доставити приликом
прве испоруке добара)
Извештај
о
лабораторијском
испитивању издата од акредитоване
лабораторије – уз сваку испоруку.
- Потврда о дезинфекцији возила,
АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА
којом произвођач гарантује да је
конкретна предметна
испорука безбедна за употребу.
- Отпремница у три примерка.

НАПОМЕНА: АТЕСТ – Изјава произвођача мора да садржи датум испоруке,
количину робе која се испоручује,
сериски број испоруке или шарже за коју
произвођач даје гаранцију да је исправна.

5. Место испоруке:
Место испоруке: седиште Наручиоца, Царице Милице бр 2, Футог.
Испоруку врши изабрани понуђач, о сопственом трошку и сопственим превозом.
Изабрани понуђач је дужан да изврши и пренос испоручених добара до просторија
Наручиоца.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до
ускладиштења у просторије Наручиоца, падају на терет изабраног понуђача.
Уколико у изузетним случајевима Наручилац искаже потребу
сродних добара, који нису обухваћени Техничком спецификацијом
добављач је дужан да изврши испоруку тих добара по цени која је
тржишном ценом. Добављач је дужан да добије сагласност Наручиоца у
тих добара.

за набавком
и понудом,
у складу са
погледу цене

6. Евентуалне додатне услуге и сл.:
У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке, услуге и сл.
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III - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове.

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку
јавне набавке:
1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗЈН:
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

5.

да је при састављању понуде поштовао 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/

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН:

1

2

Финансијски капацитет

- Да понуђач у периоду од 2 године пре објављивања
позива за подношење понуда није имао блокаду
рачуна.
- Да има укупно остварен пословни приход за
2019.годину најмање 25.000.000,00 динара

Пословни капацитет

- Да поседује референце у минималној вредности од
25.000.000,00 динара без ПДВ које се односе на
испоруку добара која су предмет јавне набавке, а
које је реализовао у 2019. години.
- Да против понуђача није покренут поступак стечаја
или ликвидације, као и претходни стечајни поступак.
- Да има имплементиран и сертификован HАCCP
систем безбедности хране за промет, продају и
складиштење, а ако је дата заједничка понуда сваки
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понуђач из групе понуђача да испуњава захтевани
услов.
- Да има успостављен и применљив важећи систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду OHSAS 18001 за трговину и складиштење
намерница биљног и животињског порекла;
- Да има успостављен и применљив важећи систем
управљања заштитом животне средине ISO 14001
за трговину и складиштење намерница биљног и
животињског порекла
- Да има успостављен и применљив важећи систем
управљања безбедношћу хране ISO 22000.
- Да понуђач поседује уговор са лабараторијом
акредитованом од стране акредитационог тела
Србије за вршење контроле квалитета намерница, а
ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из
групе понуђача да испуњава захтевани услов.
3

4

Технички капацитет

- Минимум три доставна возила, од којих је једно
хладњача

Кадровски капацитет

Да понуђач има миниму 10 запослена односно радно
ангажована лица, од којих су:
- Минимум три возач/достављач
- Минимум једнан дипломирани ижењер технологије
прехрамбене струке

2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би
могао да учествује у поступку јавне набавке:
2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 80. ЗЈН:
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

5.

/

2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 80. ЗЈН:
1.

финансијски капацитет

/

2.

пословни капацитет

/

3.

технички капацитет

/

4.

кадровски капацитет

/
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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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Додатни услови се не односе на подизвођача
3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке::
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. ЗЈН
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

5.

да је при састављању понуде поштовао 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

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗЈН

1

2

Финансијски капацитет

- Да понуђач у периоду од 2 године пре објављивања
позива за подношење понуда није имао блокаду
рачуна.
- Да има укупно остварен пословни приход за 2019.годину
најмање 25.000.000,00 динара

Пословни капацитет

- Да поседује референце у минималној вредности од
25.000.000,00 динара без ПДВ које се односе на
испоруку добара која су предмет јавне набавке, а
које је реализовао у 2019. години.
- Да против понуђача није покренут поступак стечаја
или ликвидације, као и претходни стечајни поступак.
- Да има имплементиран и сертификован HАCCP
систем безбедности хране за промет, продају и
складиштење, а ако је дата заједничка понуда сваки
понуђач из групе понуђача да испуњава захтевани
услов.
- Да има успостављен и применљив важећи систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду OHSAS 18001 за трговину и складиштење
намерница биљног и животињског порекла;
- Да има успостављен и применљив важећи систем
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управљања заштитом животне средине ISO 14001
за трговину и складиштење намерница биљног и
животињског порекла
- Да има успостављен и применљив важећи систем
управљања безбедношћу хране ISO 22000.
- Да понуђач поседује уовор са лабараторијом
акредитованом од стране акредитационог тела
Србије за вршење контроле квалитета намерница, а
ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из
групе понуђача да испуњава захтевани услов.
3

4

Технички капацитет

- Минимум три доставна возила, од којих је једно
хладњача

Кадровски капацитет

Да понуђач има миниму 10 запослена односно радно
ангажована лица, од којих су:
- Минимум три возач/достављач
- Минимум једнан дипломирани ижењер технологије
прехрамбене струке

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, док је услов из члана
75. став 1. тачка 5) овог закона дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне
услове понуђачи из групе испуњавају заједно осим сертификата за HАCCP систем
безбедности хране за промет, продају и складиштење, стандарда ОHSAS 18001, ISO
14001 и ISO 22000, које мора имати сваки члан заједничке понуде.
4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама:
ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни број
1.

ДОКАЗ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСТОГ
да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
ДОКАЗ: извод из регистра надлежног органа
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није
надлежан други орган)

2.

да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
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да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
ДОКАЗ:
потврда
надлежног
суда
односно
надлежне
полицијске управе МУП-а
Напомена:
- потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
- уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
потврду достави за сваког законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције:
1) за правно лице – уверење надлежног суда
2)за законског заступника - уверење надлежне полицијске управе
МУП-а
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице
није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
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орган надлежан за издавање:
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште
представништва или огранка страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организивани
криминал) Вишег суда у Београду

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravnalica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а
за законског заступника (захтев се може поднети према месту
рођења, али и према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
3.

да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији
ДОКАЗ: потврда надлежног пореског органа и организације
за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације
Напомена: потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда

ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
-Република Србија Министарство финансија Пореска управа
Регионални центар - ___________
Филијала/експозитура ___________ према месту седишта пореског обвезника правног
лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте
јавног прихода.
- Град односно општина – градска односно општинска пореска
управа према месту седишта пореског обвезника правног лица,
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односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног
прихода.
Напомена: уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да
се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне
пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа
Напомена: Уколико понуђач има имовину и плаћа локалне јавне дажбине и у другим
местима поред места у ком му се налази седиште, понуђач је дужан да достави
уверења свих локалних самоуправа где има обавезу да плаћа порезе и друге јавне
дажбине.

4.

важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, издате од стране надлежног
органа
Доказ: Потврда Министарства пољопривреде,
шумарства и
водопривреде да је понуђач уписан у Централни регистар објеката а
све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране ("Сл.гласник РС"
бр. 41/2009)
На основу Правилника о садржини и начину вођења Централног
регистра објекaта ("Службени гласник" РС бр. 20/2010), донетог на
основу члана 16. став 3. Закона о безбедности хране ("Службени
гласник" РС бр. 41/2009), сви субјекти у пословању храном и храном
за животиње су обавезни да изврше пријаву за регистрацију, сем
субјеката који су већ регистровани по неком посебном пропису.
Решење Министраства пољопривреде и заштите животне средине
(односно Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства)
– Управе за ветерину о испуњавању ветеринарско-санитарних
услова јесте доказ о уписаности у регистар одобрених објеката
Управе за ветерину, односно субјекти који поседују ово решење јесу
субјекти изузети од регистрације у Централни регистар одобрених
објекта, јер су по посебном пропису уписани у регистар одобрених
објеката Управе за ветерину о чему сведочи Решење Министарства
пољопривреде и заштите животне средине (односно Министарство
пољопривреде, водопривреде и шумарства) - Управе за ветерину у
коме се налази и ветеринарски контролни број субјекта, те се они не
уписују у Централни регистар објеката.
Решење о дозвољеном увозу робе
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине о
дозволи за увоз робе. Уколико понуђач није увозник потребно је
доставити Решење за увоз робе од увозника.
Решење за хлађење, замрзавање, складиштење или производњу,
прераду производа животињског порекла
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
Управа за ветерину, о испуњености санитарних услова за хлађење,
замрзавање и складиштење производа животињског порекла –
свежег меса, свежег пилећег меса, рибе (свеже и конзервиране),
сувомеснатих производа, млека и млечних производа.

5.потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
*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.
ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
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НАБАВКЕ
финансијски капацитет

1.

Потврда НБС о броју дана блокаде рачуна за период од две године
издата после дана објављивања позива за подношење понуда
----------------------------------------------------------------------Потврду издаје: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Дирекција за регистре и
принудну наплату, Одељење за принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате,Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000 Крагујевац
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са
потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели.
Адреса: sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs zahtevzapotvrde@nbs.rs
Напомена: испуњеност овог услова може да се утврди и увидом на интернет страници
Народне банке Србије, линк Принудна наплата.

- Биланс успеха за 2019.годину – податак АОП 1001
пословни капацитет

2.

Да има тражене референце понуђач доказује достављањем:
1. ОБРАСЦА СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ потписаног и овереног од стране
понуђача;
2. ОБРАЗАЦА СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ – ПОТВРДА које прате списак
референци, потписаних и оверених од стране издаваоца потврде
Напомена: понуђач је у обавези да референце наведе, тј достави на
ОБРАСЦУ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ, а потврде о референцама на
ОБРАСЦУ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ – ПОТВРДЕ. Ови обрасци чине
саставни део конкурсне документације. Наручилац дозвољава да
понуђач поднесе уз понуду стручну референцу – потврду издату и
на обрасцу референтног наручиоца/купца под условом да иста
садржи све елементе као и Образац стручне референце – потврде из
ове конкурсне документације, са потписом овлашћеног лица
референтног наручиоца/купца и печатом.
Напомена 2: Наручилац задржава право да тражи на увид оригинал потврде, као и да
изврши проверу сваке приложене потврде (обрасца стручне референце – потврде) и
да тражи од понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник
или други валидни документ којим се могу проверити наводи у обрасцу референтна
листа и обрасцима потврда, тј обрасцима стручне референце – потврда

Да није покренут поступак стечаја или ликвидације:
- Фотокопија потврде Агенције за привредне регистре да над
понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, као и
претходни стечајни поступак, а која мора бити издата после
објављивања позива за подношење понуда.
Напомена: у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из
групе понуђача.

Копија важећих сертификата и то следећих :
- Копија важећег сертификата HАCCP система за промет, продају и
складиштење издатог од старне акредитоване установе.
*Напомена: у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач
из групе понуђача.
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- Копија захтеваног стандарда OHSAS 18001
*Напомена: у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач
из групе понуђача.

- Копија захтеваног стандарда ISO 14001
*Напомена: у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач
из групе понуђача

- Копије захтеваних стандарда ISO 22000 издатог од старне
акредитоване установе.
*Напомена: у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач
из групе понуђача.

Да поседије уговор са акредитованом лабораторијом

- Фотокопија уговора са акредитованом лабараторијом од старне АТС
о вршењу контроле квалитета намерница.
*Напомена: у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач
из групе понуђача.

технички капацитет

3.

Да понуђач располаже доставним возилима:
- Копија саобраћајне дозволе или испис читача саобраћајне дозволе
(ако је возило у власништву), односно копија саобраћајне дозволе
или испис читача саобраћајне дозволе и копија уговора о закупу
возила или уговора о лизингу возила (ако понуђач располаже
возилом по основу закупа или лизинга), за сва три возила.
Уверење - атест акредитованог тела да је доставно возило
хладњача
кадровски капацитет

4.

Као доказ о кадровском капацитету потребно је доставити:
- Копија уговора о раду, односно радном ангажовању 10 запослена
односно радно ангажованих лица.
- Фотокопија дипломе за дипломираног технолога

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 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.
Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 6. ЗЈН лице уписано у
Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова (члан 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН) односно Наручилац не може
одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказе одређене ЗЈН или
конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно
наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да
докаже испуљеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Регистар
понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у понуди,
ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова.
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Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не
издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.
Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА
ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН).
5) Доказивање испуњености услова о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона: понуђач је у обавези да, на Обрасцу из конкурсне документације, уз
понуду као доказ и испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
достави потписану и оверену ИЗЈАВУ којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђује 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. У
супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. Образац изјаве дат је у делу 6.
Конкурсне документације (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗЈН).
6) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана
77. став 4. Закона: Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ
ДОКАЗУЈЕ изјавом у смислу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, већ
достаљањем доказа наведених у тачки 4. овог дела конкурсне документације
(«Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама»), тако да конкурсна документација не садржи текст изјаве из члана 77.
став 4. Закона.
7) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то
докази: На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова (члан 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као
неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном
документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да
се налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да докаже
испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН.
На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2) доказ из члана 75.став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН
Регистар понуђача: www.apr.gov.rs
3) доказ о регистацији менице
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8) обавештење да ће наручилац у случају када се испуњеност услова
доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона, поступити у складу са чланом 79.
став 2. и 3. Закона: испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ
доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона.

5) - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
1. критеријум и елементи критеријума на основу којих се закључује оквирни
споразум:
Критеријум за закључење оквирног споразума у поступку јавне набавке добара –
храна (ДМВрп I/2 ОС-2020) је најнижа понуђена цена.
2. елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити закључење оквирног споразума у ситуацији када постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом, Наручилац ће извршити
доделу уговора путем жреба и то на следећи начин:
- Наручилац ће упутити позив свим понуђачима да присуствују поступку жребања.
- поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у
просторијама Наручиоца у Новом Саду;
- Комисија ће у присуству понуђача припремити кутију и физички идентичне коверте у
којима ће бити папири са именима понуђача чије су понуде имале исти број пондера и
исту понуђену цену
-Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку
извршити извлачење једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив
понуђача који је извучен
- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора
- О жребању ће се сачинити посебан записник и исти ће се доставити свим
понуђачима
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6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Обрасци који чине саставни део понуде су:
6/1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6/2 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
6/3 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
6/4 - ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
6/5 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (са упутством како да се попуни)
6/6 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
6/7 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
6/8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
6/9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
6/10 - ОБРАЗАЦ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА;
6/11 - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - СТРУЧНЕ РЕФЕРEНЦЕ
6/12 - ОБРАЗАЦ - СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:
-модел оригиналног писма о намерама пословне банке за издавање
обавезујуће банкарске гаранције за испуњења уговорених обавеза
-менично овлашћење/писмо за испуњење обавеза у поступку јавне
набавке
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6/1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ХРАНА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.poljosko.edu.rs дана 24.06.2020. године
ДВВрп I/2 ОС-2020
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из извода АПР)
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:
Адреса
поште:

за

Место:
пријем

Улица:

електронске

Матични број:
ПИБ:
Претежна делатност:
Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су
докази из чл.77. ЗЈН јавно доступни
(уколико се не достављају уз
понуду):
Понуђач је уписан у регистар
понуђача:

ДА

НЕ
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2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
- самостално
- као заједничка понуда групе
понуђача:*

1.
2.
3.

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду

- као понуда са подизвођачем:
Назив и седиште:

Проценат укупне
вредности набавке која ће
се поверити поизвођачу:

Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе
понуђача.
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима.

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДА
Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда
(напомена: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Предмет:

ОСТАЛИ

ПОДАЦИ

РЕЛЕВАНТНИ

ЗА

ЗАКЉУЧЕЊЕ

НАБАВКА ХРАНЕ

Укупна цена без ПДВ:
Понуђач је у систему ПДВ:

ДА

НЕ

Укупна цена са ПДВ:
Начин и услови плаћања:

Вирманом на рачун понуђача, до 45 дана од дана
пријема исправно сачињеног рачуна и отпремнице

Место испоруке:

„Пољопривредна школа са домом
Царице Милице бр. 2

ученика“, Футог,
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Рок и начин испоруке
испоруке:

Рок испоруке:
- одједном (једнократно) у року од _____ дана
од дана пријема наруџбенице.

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
потпис овлашћеног лица
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6/2 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – ХРАНА
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (ДВВоп I/2 ОС-2020), објављеним на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.poljosko.edu.rs дана
24.06.2020. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, односно да
подносимо заједничку понуду.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА (подаци из извода АПР)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Место и адреса седишта:
Правни облик:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар понуђача:

ДА

НЕ

2. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Место и адреса седишта:
Правни облик:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
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професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар понуђача:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Место и адреса седишта:
Правни облик:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар понуђача:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само
они понуђачи који подносе заједничку понуду.

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду.

Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се може умножити.
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6/3 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – ХРАНА РАДИ
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (ДВВрп I/2 ОС-2020), објављеним на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.poljosko.edu.rs дана
24.06.2020.. године, изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1
Пословно име:
Место и адреса седишта:
Правни облик:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар понуђача:

ДА

НЕ

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2
Пословно име:
Место и адреса седишта:
Правни облик:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
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Е – mail адреса:
Уписан у Регистар понуђача:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 3
Пословно име:
Место и адреса седишта:
Правни облик:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Уписан у Регистар понуђача:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем/има.

Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не
доставља уз понуду.

Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, а не подизвођач

Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.
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6/4 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА - ХРАНА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Ред.бр. ДВВоп I/1 ОС-2020

РБ
БР

НАЗИВ АРТИКЛА

ЈЕД.
МЕР
Е

1

2

3

4

1

Хлеб
бели, печени, тип
500, 500гр.

ком

8000

ком

400

ком

1800

ком

4000

ком

100

2

3

4
5

Кифла
баварска
130 гр,
печена
(производ
на бази
квасног
теста)
Бурек
са сиром,
250 гр
смрзнути производ на бази
савијаче са надевом сира
минимално 30%
Лепиње празне, 150 гр,
Производ на бази квасног
теста, печено
Бурек са месом, смрзнути,
300 гр. производ на бази
савијаче са надевом 30%

КОЛИ
ЧИНА

ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ БЕЗ
ПДВ-а

ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИ
ЦИ МЕРЕ
СА ПДВом

УКУПАН
ИЗНОС
БЕЗ
ПДВ-А

УКУПАН
ИЗНОС
СА ПДВОМ

ПРОИЗВОЂАЧ
/ВРСТА/
НАЗИВ/ОЗНА
КА

5

6

7=4Х5

8=4Х6

9
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6

7

8

9

10

11

12

Бурек
са
кромпиром,
смрзнути 250 гр, производ
на бази теста за савијаче,
са
надевом
кромпира
минимално 30%
Ролница са виршлом, 100 гр
печено, на бази лиснатог
теста, у тесту мин 30%
маргарина за лисната теста
са масноћом 80%, виршла
мин. 40 гр
Тост хлеб –бели,500гр, бело
брашно Т-500(72%),вода
Паштета са сиром, 100 гр
печено, производ на бази
лиснатог теста у тесту мин.
25% маргарина за лисната
теста са масноћом 80% сира
мин 35%
Погачица са чварцима, 100
гр, печено, производ на
бази
квасног
теста,
минималнио
30%
мартагиназа лиснтаста теста
са масноћом 80%, надев 20
% мелевених чварака.
Кроасан, печено, паковно,
100 гр, производ на бази
квасног
лиснатог теста
пуњење: шункарица, сир,
мин 30 % маргарина за
лисната
теста,
масноћа
80%, надев 15%
Кроасан, печено, паковано,
100 гр, производ на бази
квасног
лиснатог
теста,
пуњење еурокремом, мин 20

ком

1000

ком

600

ком

10

ком

300

ком

3000

ком

4000

ком

3500
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20%

13

14

15

16
17

18

19

20

Лиснато тесто, смрзнуто у
блоку, у тесту мин 25 %
маргарина за лисната теста
са масноћом 80%
Подлога за пицу 200 гр,
смрзнута, производ на бази
квасног теста
Мини пица смрзнута, 130 гр,
производ на бази квасног
теста, са надевом мин 30%
(шункарица, сир трапист,
кечап, оригано)
Сомун од 150гр, печен, на
бази квасног теста
Тост хлеб-црни, 500 грама,
пшенично брашно Т-500,
вода,
ражено
брашно,
јечмено брашно
Ролница са вишњом, 100гр,
печена, на бази линатог
теста, у тесту минимум 30%
маргарина за лисната теста
са масноћом 80%, надев
минимум 15%.
Ролница са јабуком, 100гр,
печена, на бази линатог
теста, у тесту минимум 30%
маргарина за лисната теста
са масноћом 80%, надев
минимум 15%.
Бурек са месом печен 250
гр,
производ
на
бази
савијаче,
са
надевом
минимун 30%

кг

10

ком

1000

ком

500

ком

500

ком

10

ком

600

ком

600

ком

300
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21

Ролница пица печен 120 гр,
на бази квасног лиснатог
теста мин 30% маргарина,
80% масноћа, 15% надев

ком

200

22

Брашно Т-400 оштро 1/1,

ком

50

ком

20

ком

20

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

23

24

25

26

27

28

Корнфлекс
1/1,
готов
производ од жита:кукуруз
(93,3%),шећер,со, екстрат
јечменог слада, емулгатор
Мусли класик, готов
производ од жита: јечмене
пахуљице 20%, овсене
пахуљице 15%, ражене
пахуљице 14%, пшеничне
пахуљице 10%, корнфлекс
10%, суво грожђе 10%,
сирово сунцокрет језгро
6%, сува кајсија 6%,
спелтине пахуљице
5%,бундевска голица
сирова 4% 1/1
Ролница
јабука
3кг,
смрзнута на бази лиснатог
теста мин 30% маргарина,
80% масноћа, 15% надев
Ролница
вишња
3кг,
смрзнута на бази лиснатог
теста мин 30% маргарина,
80% масноћа, 15% надев
Ролница сир 3кг, смрзнута
на бази лиснатог теста мин
30%
маргарина,
80%
масноћа, 15% надев
Ролница какао крем
3кг,
смрзнута на бази лиснатог
теста мин 30% маргарина,
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80% масноћа, 15% надев

35

Ролница пица 3кг, смрзнута
на бази лиснатог теста мин
30%
маргарина,
80%
масноћа, 15% надев
Тестенина
спирални
макарони:Пшенична
крупица, вода,
400
грама
Тарана – тестенина за супу:
Пшенична крупица, вода,
1 килограм
Тестенина – резанци домаћи
фида: Пшенична крупица,
вода, 200грама
Брашно
Т-400:Пшенично
брашно Т-400, влага 15%,
пепел
до
0,45%,
1
килограм
Тестенина
за
шпагете:
Пшенична крупица, вода,
500 грама
Коре за гибаницу, 0,5 кг

36

Кукурузно брашно 1/1

ком

50

37

ком

80

ком

200

ком

150

кг

20

кг

400

42

Коре за баклаву 0,500 кг
Макарони сечени 400 гр.:
Пшенична крупица,вода
Макарони пужићи 400 гр.:
Пшенична крупица, вода
широки
дуги
чипкасти
резанци пшенична крупица
и вода
Бело месо без костију (
филе)
Пилеће батак без костију

кг

250

43

Пилећи батак са костима

кг

200

29

30

31
32

33

34

38
39
40
41

ком

2

ком

475

ком

100

ком

100

ком

300

ком

200

ком

200
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44

45

46

47

48

49

Пилећа
карађорђева
панирана,120гр
пилећег
белог
меса,50
грама
кајмак,јаја, брашно, презла,
биљно уље
пилећи
ражњићи
у
сланиници , 120гр пилеће
бело месо, сланина танки
лист
Јетрена
паштета: нето
количина 50 гр Састојци:
бујон, свињско масно ткиво,
свињска
јетра
15%,
свињско
месо,
свињско
везивно
ткиво,
беланчевинасти производи
од соје, поврће, кухињска
со,
кромпиром
скроб,
зачини.
Производ
може
садржати протеине млека и
глутен.
Јетрена паштета: нето 100
гр Ткиво, свињско месоII
категорије, свињска
јетра
минимум
10%,
везивно
ткиво,
протеин
соје,
кухињска
со,зачини,стабилизатор(Е40
7),
Појачивач
укуса
(Е621),згушњивач (Е415)
Јунећа плећка бк
Месни нарезак: нето 150 гр
Свињско
месо,масно
ткиво,везивно
ткиво,
кукурузни скроб,изоловани
протеин соје,кухиљска со,
згрушњивач
Е407,емулгујућа
со

кг

2

кг

10

ком

500

ком

1500

кг

300

ком

500
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Е450,Е452,
зачини
појачивача
укуса
Е621,антиоксидансЕ301,
конзерванс Е250
50
51
52
53

54

55

56

Лакс каре
Желатин, свињски желатин,
регулатор
киселости
10грама
Роштиљ кобасица
Суви врат – димљени
Пица шунка, сви. месо I
категорије, свињ.месо II
категорије,вода,
беланчевинасти производи
од соје скроб, кух.со,
стабилизатор Е450, Е451,
антиоксиданс (Е301),
згушњивач( Е407),
појачивач укуса (Е621),
конзерванс (Е250),
боја(Е120), шећер и зачини
Виршле пилеће. Механички
сепарисано
пил.месо,вода,беланчев.про
зиводи од соје,
сунцокретово уље,
кукурузни скроб, кух.со,
декстроза, емулгујуће соли
Е450, Е451, Е452, појачивач
ароме, Е621,хидрозилати
биљних
беланчевина,екстрати
зачина, арома дима,
антиоксиданс Е300,
конзерванс Е250
Сланина димљена

кг

700

ком

50

кг

200

кг

10

кг

300

кг

50

кг

300
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57

Сува ребра шпиц

кг

50

58

Маст свињска
Кулен,свињско
месо
I
категорије,
свињ.чврсто
масно ткиво,кух.со, смеша
адитива и додатака, зачин,
конзерванс,стартер културе
Чајна кобасица, свињ.месо I
категорије,свињ.чврсто
масно ткиво,кух.со, смеша
додатака
и
адитива(декстроза, шећер,
антиоксиданс,аскорбинс.кис
елина, зачин и екстрат
зачина, конзерван и стартер
културе
Мешано млевено месо

кг

100

кг

15

кг

15

кг

10

кг

200

кг

250

64

Димњена буткица
каре, сечено, са костима,
котлети, 160гр-кременадле
Свињски бут без костију

кг

800

65

Свињска плећка без костију

кг

400

66

Јунећи бут без костију

кг

500

67

Свињски врат без костију
Стишњена
шунка:
свињ.месо
I
категорије
55%,вода, кух.со, смеша
додатака
и
адитива,(декстроза:скроб,е
мулгатори,поликострат,кух.с
о,згушњивач,каргенан,
појачивач
ароме,
мононатријумглутаминат,антиоксид.
Натријумизоаскорбат,беланчевимаст

кг

350

кг

300

59

60

61
62
63

68
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и
производи
соје,кромпиров
скроб,прозиводи од
конзерванс

од
крви,

70

Пилећа
прса,пилећи
филе58%,вода,
кук.скроб,
кух.со,смеша
додатака
адитива
и
зачина,згушњивач,
Обрађене
гушеума
алге,
појачивач
ароме,мононатријум
глутаминат
,антиоксиданс,
беланчавинасти производи
од соје, конзерванс
Димљена печеница

71

Јагњеће месо свеже

кг

10

72

Прасеће месо свеже

кг

10

73

Сува димљена печеница
Салама мортадела, састојци:
Свињско и јунеће месо
друге категорије, свињско
масно
ткиво,
вода,
беланчевинасти производи
од соје (алегрен), скроб,
кухињска
со,
шећер,
стабилизатор(Е450,
Е451,
Е452), антиоксиданс(Е300,
Е301),
конзерванс(Е250,Е262),
боја(Е120),
појачивач
укуса(
Е621),
емилгатор(Е471) и зачини.

кг

10

кг

45

69

74

кг

50

кг

20
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Садржај укупних протеина
најмање 12%, а садржај
колагена највише до 30%.

75

76

Будимска
салама
Ферментисана
сува
кобасица Састојци: свињско
месо
прве
и
друге
категорије и јунеће месо
прве и друге категорије,
чврсто масно ткиво свиња,
кухињска
со,
шећер,
појачивач укуиса ( Е621),
конзерванс(Е250),антиоксид
анс(Е301),
регулатор
киселости(Е575).
Сарджај
протеина меса намање 20%,
садржај
колагена
у
протеинима меса највише до
15%.
Алпска кобасица Састојски:
свињско месо, јунеће месо,
масно ткиво, кожица, вода,
скроб,
беланчевинасти
производи од соје(алерген),
кухињска
со,
стабилизатор(Е450,
Е451,
Е452),
шећер,
антиоксиданс(Е300,Е301),
конзерванс(Е250),
појачивач
укуса(Е621),
емулгатор(Е421) и зачини.
Садржај укупних протеина
минимум
12%,
колагена

кг

20

кг

50
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максимум 25%.

77
78
79

80

81

Јунећа ребра за супу
Јунећа шницла од 120гр
сечена
Свињска шницла од 120гр,
сечена
Пљескавице
120гр,
састојци:Јунеће месо прва и
друга категорија, свињско
месо друге категорије, вода,
кухињска
со,
беланчевинасти производи
од соје(алерген, зачини).
Садржај укупних протеина
меса
најмање
14%,
а
колагена највише 15%
Ћевапи
20гр,
састојци:
Јунеће месо прва и друга
категорија, свињско месо
друге
категорије,
вода,
кухињска
со,
беланчевинасти производи
од соје(алерген, зачини).
Садржај укупних протеина
меса
најмање
14%,
а
колагена највише 15%

кг

200

ком

1000

ком

100

ком

2500

ком

8000
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82

83

84

85
86

87

88

Српска кобасица Састојци
свињско и јунеће месо друге
категорије, свињско масно
ткиво, вода, беланчевинасти
производи од соје(алерген),
скроб, кухињска со, шећер,
стабилизатор(
Е450,
Е451,Е452),
антиоксиданс(Е300,Е301),
конзерванс(Е250,Е262), боја
(Е120), појачивач укуса(
Е621), емулгатор(Е471) и
зачини.Садржај
укупних
протеина најмање 12%, а
колагена највише до 25%
Млеко
1/1:Стерилизовано,
Хомогенизовано
млеко,са
мин. 2,8%млечнемасти
Сир
трапист
Млеко,
кухињска
со, мах 35,
сирило, мезофилне стартер
културе, калцијумхлорид
Павлака 700грама , млечне
масти 20%
Јогурт 3,2 % млечне масти
0,18л
Крем
сир
100 гр, сир,
кисела
павлака,
пастеризоцвано
млеко,
маслац,
стабилизатоир(Е412,Е415,
Е471),
регулатор кисе-лости Е339,
конзерванс Е202, и кух.со
Топљени сир – троугао 140
гр.,паковање 6 троуглова,
сир 75%,вода 18%, со за
топљење до 3%, Е452,
Е339, кух.со 2,5%, сурутка

кг

100

лит

3000

кг

100

ком

300

ком

11000

ком

3000

ком

150
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у праху 1,5%

89

90
91
92

93

94

95

96

Фета
сир
1
кг,
пастеризовано
ултрафилтрирано
млеко,
кух.со,
бактерије
мл.киселине, сирило
Маслац 10 гр.,мин. 82%
млечне Масти, мах. 16%
воде
Ситни сир за гибаницу 1 кг
Домаћи млади сир 1кг
Неутрална павлака
за
кување
500гр.,
воде,биљнаМаст
20%,обрано
млеко
у
праху,малтоДестроза,модификованикуку
руз.скробЗгушњивач Е415,
емулгатор Е472е,регулатор
киселости Е340
Кајмак млади
Свежи
крем
сир,
100
грама,мин
65%
млечне
масти
у
сувој
материји,пастеризовано
пуномасно
млеко,пастеризована
павлака,морска со, АBC или
одговарајући
Милерам
700гр.
Ферментисана павлака са
јогуртном културом са 22%
мл.масти

ком

150

ком

4000

ком

300

ком

20

ком

150

кг

10

ком

200

ком

20
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97

98

99

Чоколадно млеко 250мл,
садржај
пастеризовано
млеко са 1% млечне масти,
шећер 5%, какао прах
1,5%,
чоколада у праху
0,1%,
згушњивач
карагенан, аромаваниле
Воћни
јогурт
330gr,
флашица,
2,8%
млечне
масти,
70%јогурт
са
2,8%млечне
масти
и
30%воће.
Ђумбир свеж (корен)

ком

1000

ком

1500

кг

1

100

Јабука А класа(јонатан)

кг

700

101

Јабука А класа (грин смит)

кг

700

102

Банана А класа

кг

1200

103

Поморанџа А класа

кг

300

104

Крушка А класа

кг

300

105

Першун А класа

кг

150

106

Кромпир А класа

кг

5000

107

Мрква А класа

кг

600

108

Лук црни А класа

кг

1600

109

Купус свеж А класа

кг

2000

110

кг

20

кг

130

кг

130

113

Лук бели А класа
Пасуљ
А
класа,
градиштанац
Пасуљ
А
класа,
сумпораш
Карфиол А класа

кг

180

114

Салата зелена А класа

кг

150

115

Целер А класа

кг

100

116

Парадајз свеж А класа

кг

400

117

Свежи шампињони А класа

100

118

Краставац свеж А класа

кг
кг

111
112

бели
жути

350
56/115

119

Јагоде А класа

кг

200

120

Трешње А класа

кг

200

121

Грожђе А класа

кг

450

122

Лимун А класа

кг

90
3

133

Чери парадајз А класа
Мали кукуруз-клипчић А
класа
Лист
першун,
свеж,
Француски А класа
Паштрнак корен ,свеж, А
класа
Рукола,свежа А класа
Плави
патлиџан,свеж
А
класа
Ротквица, свежа А класа
Тиквице
свеже,младе
А
класа
Паприка, свежа, А класа
Паприка бабура,свежа, А
класа
Паприка љута,А класа

кг

134

Мандарина, свежа А класа

135

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

кг
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

2
20
20
1
10
5
20
50
50

ком
кг

600

60

Киви,свеж,А класа

кг

5

136

Диње,свеже, А класе

кг

10

137

Лубеница, свежа, А класа

кг

200

138

Влашац 50 гр.

ком

5

139

Блитва А класа

кг

10

140

Спанаћ, А класа, свежи

кг

100

141

Броколи, А класа, свеж

кг

20

142

Прокељ, А класа

кг

20

143

Бресква, А класа

кг

200

144

Кајсија А класа

Кг

10

145

Грејфрут А класа, свеж

кг

10
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146

Вишње А класа

кг

100

147

кромпир млади
Кечап благи 1/1:Концентрат
парадајза,
шећер,сирће,со,кукурузни
скроб,лимунска
киселина,
стабилизатори(гуар
и
ксантан гума ), конзерванс
(калијум сорбет мах 0,1%)
природна арома
Компот од брескве, бресква,
вода,шећер,
лимунска
киселина (Е330) 5/1
Пастеризовани
краставци:
Краставци,вода,со,шећер,
сирће, зачини. 5/1
Пастеризована
паприка:
Паприка,
вода,
сирће,
шећер,зачини.5/1
Ајвар:Паприка,плави
патлиџан,
сирћетна
киселина, уље, со, шећер,
зачин. 680 грама
Феферона:Љути феферони,
вода
сирћетна
киселина,со.720 грама
Компот кајсија 5/1,: кајсија,
шећер,вода,
лимунска
киселина Е330
Компот вишња 5/1: вишња,
вода,
шећер,
лимунска
киселина Е330
кисели купус лист
Цвекла:свежа
цвекла,
вода,со,шећер,сирће 5/1
Грашак:млади
грашак,
вода,со,шећер,5/1

кг

300

ком

150

ком

50

ком

100

ком

100

ком

30

ком

10

ком

10

ком

10

кг

50

ком

80

148

149
150
151

152

153
154
155
156
157
158

ком

200
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ком

160

Боранија:сечена боранија,
вода,со 5/1
Шаргарепа смрзнута 10 кг.

ком

10

161

Боранија смрзнута 10 кг.

ком

10

162

Грашак смрзнут 10 кг.
Помфрит смрзнути 1 кг.,
Кромпир, биљно уље, земља
порекла: Пољска
Компот шљива 5/1: шљива,
вода,
шећер,лимунска
киселинаЕ330
Царска мешавина 1 кг
Мексичка
мешавина
смрзнута 0,450 кг
Руска салата смрзнута 0,450
кг
Спанаћ смрзнут,450 грама,
Броколи смрзнути, цветови
броколија
у
смрзнутом
стању.
Димензије
цветова:20-40мм
Карфиол
смрзнути,
брзо
смрзнути цветови карфиола
у
растреситом
стању,
димензије цветова: 20-40мм
Кукуруз
шећерац,
брзо
смрзнути кукуруз шећерац у
растреситом
стању.
Технолошка
зрелост
прилагођена
употреби
у
угоститељству
Парадајз пире, паковање
4250гр, конзерва Састојци:
парадајз
концентрат
двоструки
из
троструког
суве материје 28-30%

ком

10

159

163
164
165
166
167
168
169

170

171

172

100

ком
600
ком
10
ком
ком
ком

150
50
20

ком

20

кг

100

кг

150

кг

100

ком

5
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173
174

175

176
177
178

179
180
181

182

Смрнуто мешано воће 300
гр. Састав: јагода, малина,
вишња, црвена рибизла, без
додатог шећера.
Смрзнуте
вишње
без
коштица 300 гр.
ђувеч
5/1
паприка,
парадајиз, плави патлиџан,
црни
лук,
шаргарепа,
першун
лист,
ловор,
сунцокретово уље
Туњевина ситна: 170
гр.
туна
70%,сојабеанаил
29%,салт
15%,туњевина
70%,биљно уље 29%,со1%,
Сардина: 125 гр. Сардина
70%,биљно уље29%,со 1%,
сом
–филет,
I
класа,
килограмско паковање
Туњевина крупна: 170 гр.
туна
70%,сојабеанаил
29%,салт
15%,туњевина
70%,биљно уље 29%,со1%,
Филет- скуша I класа 1/1кг
Калифорнијска пастрмка, I
класа паковање 1/1кг
Панирани рибљи штапићи
смрзнути 1кг Састојци: месо
рибе
32%,
панада
и
презла(пшенично
брашно,со,
паприка,
квасац), пшенично брашно,
кромпиров
скроб,
пириначни гриз, вода, месо
лигњи 10%, репично уље,
пшенично брашно, вода,
кромпирове
пахуљице,
зачини(целер),
пшенична

ком

20

ком

20

ком

20

ком

48

ком

1000

ком

500

ком

800

ком

300

ком

50

ком

10
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влакна, со.

183

184

185
186
187

188

Кекс
75 гр.
Састав:
Пшенично брашно, шећер,
маслац,
сојино
брашно,
биљна маст (палмина), мед,
декстроза, сурутка у праху,
обрано млеко у праху,
средство за дизање теста,
со,
емулгатор,
сојин
лецитин, витамин ц, Б6 На
100 грама садржи: масти
12,0 гр, уг.хидрати 70,4 г,
протеини 11,9 гр, гвожђе
2,8 мг. Плазма кекс или
одговарајуће
Кухињска со 1 кг.: 99 – 99,5
% чистог натријум хлорида,
додатно
средство
згрудњавања соли: Е536
мах, 10 мг/кл соли, јодирана
со, калијевим јодатом.
Сода бикарбона: Натријумхидрогенкарбонат, средство
за дизање теста, паковање
од 1кг
Мед 25 гр:Пчелињи мед
Ванил
шећер:Млевени
шећер, арома ванилин. 10
гр.
Прашак ѕа пециво:Средство
за дизање теста (натријумхидрогенкарбонат,динатрију
м-дифосфат),кукурузни

ком

3500

кг

300

ком

10

ком

2000

ком

500

ком

500
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скроб, 10 гр.

189

Оригано 3 гр.

ком

300

190

Млевени цимет 25 гр.
Бели лук у гранулама 28
гр.:Сецкани сушени бели
лук
Зачин за гулаш 50 гр.
Састојци: сушено поврће
(црни
лук,
парадајз,
паштрнак, мрква) до 47%,
зачини
(слатка
млевена
паприка, ким, бибер) до
27%,
кух.со
до
20%,
кук.скроб, појачивач ароме
до 5%.

ком

250

ком

50

ком

150

ком

150

ком

10

191

192

193

Зачин за рибљу чорбу 50 гр
,Састојци: зачини 48,8%,
кухињска со 24,8%, сушено
поврће 15%

195

Ђумбир
38
г:
Млевени
ђумбир
Мускантни орашчић 16 гр.

ком

10

196

Чили 25гр:Сушена паприка

ком

10

197

Мирођија 7 гр

ком

30

198

Сецкани першун 7 гр

ком

150

199

Ким 28 гр:Семе кима
Зачин за рибу 25 гр.
Састојци:
кух.со
51%,
зачини 23%, сушено поврће
8%,
шећер,
кук.скроб,
екстракти квасца.
Бибер црни млевени 1/1кг

ком

5

ком

10

кг

5

194

200

201
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202

203

204

205

Млевена паприка 1 кг:
Црвена
слатка
млевена
зачинска
паприка,
Енергетска вредност 982 КЈ,
угљени
хидрати
21,00,
беланчевине 14,8, масти
9,4.
Чоколадица 30 гр:Шећер,
пуномасно млеко у праху
25%, како маслац, какао
маса, обрано млеко у праху
(3%)
емулгатор
(сојин
лецитин), арома. Млечна
чоколада садржи најмање
27% укупне суве материје
какао делова, минимум 25%
укупне суве материје млека,
минимум 5,5% млечне масти
(најлепше
жеље
или
одговарајући)
Чоколадица
30гр:Какао
крем са пиринчем, шећер,
хидрогенизована
биљна
маст, сурутка у праху, какао
прах
са
редукованим
садржајем какао маслаца,
експандирани пиринач мин
6%, пуномасно млеко у
праху, обезнашћено сојино
брашно,
емулгатори(Е476,
сојин лецитин,), арома, јојо или одговарајући
Чололада блок 50 гр.шећер,
биљ.,маст, обрано млеко у
праху ( мин 7,5 %,безмасне
суве материје млека), какао
прах
са
редукованим
садржајем како масти (
мин.3,5%,
суви
немасни

ком

32

ком

4000

ком

500

ком

3500
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како делови), лешник мин
3%, сојино брашно, сурутка
у праху, емулгатор, сојин
лицитин и арома Еуроблок
или одговарајући

206

207

208

209

210

Мармелада 30 гр.:Јабука,
кајсија,
вишња,шећер,
лимунска киселина, пектин(
средтсво за желатирање,
без вештачких боја и арома)
Мешавина млечног (50%) и
какао (50%)крем производа
100гр.:Шећер,биљно
уље,хидрогенизована биљна
маст, обрано млеко у праху
(мин 2,5 5 сувих немасних
какао делова) лешник (3%)
сојино брашно, сурутка у
праху,
емулгатор
сојин
лецитин ароме, енергетска
вредност 2.272 КЈ,протеини
6,5
г.
Угљени
хидрати
58,5г.масти 31,5 г Еурокрем
или одговарајући
Мајонез
1л:Рафинисано
сунцокретово уље мин. 75%
вода,
жуманце,
сирће,
шећер,
сенф,
со,арома,лимунска
киселина,антиоксиданс(Е38
5)
Пиринач 1 кг., ољуштен,
глатзирани, дугог зрна
Сенф: Вода мах 78%, бела
слачица,
винско
сирће,
кухињска со, црна слачица,
природна
боја
(рибофлавин)
може
да

ком

3500

ком

800

ком

100

ком

300

ком

50
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садржи трагове млека, јаја и
целера 1 килограм

211

212
213
214
215
216

217

218

219

Додатак јелима са поврћем.
Кух.
со
макс
60%,
појачивачи ароме, шећер,
сушено поврће макс.14%,
декстроза,
зачини,
природна боја. 1/1
Ловоров лист 5 гр. , Сушени
лист ловора
Шећер:
Земља
порекла
Србија 1/1
Сирће:9%
сирћетне
киселине 1/1
Чај: мешавина биљног чаја,
ароматизована
аромом
шумског воћа
Кафа: кафа арабика и кафа
робуста , млевена 500 гр.
Мармелада мешана од 3 кг.
Састојци:
шећер,
каша
јабуке 405 гр, брескве 405
гр, шљива 240 гр и вишња
150
гр.
Средство
за
желирање
пектин
и
лимунска киселина.
Сува
материја мин.67%.
Сок 0,2л јабука брик са
сламчицом. Минимум 50%
воћног садржаја. На 100мл
садржи:
масти
0,01
г,
протеини 0,2 г и уг.хидрати
10,53 г
Сок од парадајза 1 л, без
додатка шећера. На 100 мл
садржи:
масти
0,12
г,
уг.хидрати
4,06
г
и

ком

ком
ком

120

90
600

ком

200

ком

150

ком

100

ком

7

ком

1000

ком

200
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протеини 0,94 г.

220

221
222

223

224
225

226

227

Сок од јабуке 1л. Минимум
50% воћног садржаја. На
100мл садржи: масти 0,01 г,
протеини 0,2 г и уг.хидрати
10,53 г
Уље 1 л, : Сунцокретово
уље,
природни
извор
витамина Е
Суво грожђе 100, грама
Млевени мак вакумирани
400 гр., Млевени плави мак
(72 -80 %) шећер у праху,
лимунска киселина (Е330)
природно идентична арома
ваниле
Мед 1 кг
Сусам 100 гр.
Чоколада за кување 200 гр.
Састојци:
шећер,
какао
маса,
какао
бутер,
емулгатор Е322, ванилин,
чоколадна
маса
садржи
укупне суве материје какао
делова мин.45%.
Несквик 400 гр. Састојци:
шећер, какао прах са
редукованим садржајем
какао маслаца (21,3%)
декстроза, емулгатор (соја
лецитин), минерали,
витамини, со, цимет, арома.
Просечнанутритивна
вредност на 100 г: масти 3,0
г, уг.хидрати 79 г, протеини
5 г, гвожђе 17 мг и цинк 7,6

ком

100

л

1000

ком

50

ком

50

ком

15

ком

15

ком

100

ком

100
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228
229

230

231

232

233

234

Пудинг ванила: Кукурузни
скроб,
кухињска
со,
природно идентична арома
ванилије 1 кг.
Кокосова брашно 100 гр.
Какао прах 100 гр.
Састојци: какао у праху са
редукованим садржајем
какао - маслаца (садржи 10
-12% какао маслаца
рачунато на суву материју).
Пшенични
гриз: Т -400
ситни, 500 грама
Шећер у праху 500гр:
Млевени бели конзумин
шећер уз додатак
кукурузног скроба (средство
против згрудвавања) мах
5%, величина честица
мања од 0,15 мм
Шлаг пена 1 кг. Састојци:
шећер,
декстроза,
хидрогенизовано
биљно
уље, глукозни сируп у
праху, обрано млеко у
праху, сурутка у праху,
емулгатор
Е471,
млечни
протеини,
стабилизатори
Е466
и Е412, природно
идентична
арома
слатке
павлаке и ваниле.
Газирана вода 2л. 1 литра
воде садржи: суви остатак
на 180° - 1185 мг/л,
натријум 398,20 мг/л,
хлориди 310,50мг/л,
калцијум 31 мг/л,
магнезијум 21,9 мг/л, јод

ком

25

ком

30

ком

ком

ком

ком

ком

20

10

40

20

300
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0,98 мг/л.

240

Сок Кока кола 1 л. Састојци:
вода, високо фруктозни
сируп, шећер, угљен
диоксид мин. 2г/л, боја
Е150, киселина: фосфорна
киселина, природне ароме
укључујући и кофеин, у
100мл садржи: масти 0 г,
уг.хидрати 10,9 г, протеини
0г
Свеж квасац 50 гр.
Маргарин стони 500 гр.
Састојци: биљно уље
(палмино, сунцокретово),
вода, емулгатори, кух.со
0,1%, киселине Е270 и
Е330, биљне маст
(палмине), конзерванс,
арома, боја.
Маргарин млечни 500 гр.
Састојци:
биљно
уље
(сунцокретово и палмино),
вода, палмине биљне масти,
млеко
у
праху
1,5%,
емулгатори, кух.со 0,2%,
конзерванс, киселине Е270
и е330, витамини Е, А, Д3,
арома и боја.
Лимунтус
за
исхрану,
лимунска киселина Е330 1/1
Јаја А класе

241

Палента 500 грама

235

236

237

238

239

ком

ком

ком

100

300

200

ком

120

кг

3

ком

10000

ком

50
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242

243

244

245
246

Наполитанке 92,5 гр млеко
и лешник. Садржи: шећер,
пшенично брашно, биљна
маст (палмина) сурутка у
праху,
кукурузни
скроб,
обрано млеко у праху,
сојино
брашно,
лешник,
какао прах са редукованим
садржајем какао маслаца,
со,
емулгатор,
сојин
лецитин, природна арома
млека, средство за дизање
теста и ароме.
Мешавина млечног (50%) и
какао
(50%)крем
производа,
мазиви
крем
производ
1
кг,
Састојци:шећер,
сунцокретово биљно уље,
потпуно
хидрогенизована
палмина
биљна
маст,
обрано
млеко
у
праху
10%,како
прах
са
редукованим
садржајем
какао масти 4%,лешник 3
%,
урутка
у
праху,емулгатор:сојин
лецитин и ароме, Еурокрем
или одговарајући
Маслине пуњене зелене 1/1,
зелене одгорчене маслине
без
коштица,
паста
од
паприке, вода.
Маслине црне целе 1 кг, без
коштица,
вода,
црне
маслине, со.
Маслине целе без коштице
зелене 1 кг, вода, зелене

ком

4000

ком

100

ком

10

ком

5

ком

5
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маслине, со.
247

248

249

250

251

252

Нес
кафа
250
гр.,
100%кафа
Сок од вишње 1л. Воћни
садржај мин. 35%. На 100
мл садржи: масти 0,02 г,
угљени хидрати 12,66 г,
протеини 0,43 г
Инстант напитак од лимуна
1/1,
шећер,
лимунска
киселина,регулатор
киселости,
натријев
хидрогенкарбонат,
природна арома лимуна,
аскорбинска
кисе.,
згушњивач Е414, Цедевита
или одговарајући
Сок од јагоде 1 л. Воћни
садржај мин 50 %, од тога
каша јагоде 23,5%, каша
јабуке 22,5% и сок грожђа
из концентрисаног воћног
сока 4%.
На 100 мл
садржи:
масти
0,03
г,
уг.хидрати
10,95
г,
протеини 0,14 г
Сок од наранџе 1л. Воћни
садржај мин.50%. На 100
мл садржи: масти 0,05 г,
уг.хидрати 9,95 г, протеини
0,46 г
Сок од брескве 1 л.Каша
брескве 26% и каша јабуке
24%. На 100 мл садржи:
масти 0,04 г, уг.хидрати
10,51 г, протеини 0,5 г

ком

10

ком

50

ком

6

лит

50

ком

50

ком

24
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253

254

255
256

257

258

259

Негазирана 1,5 л. 1 литра
воде садржи: суви остатак
на 180 ° - 55 мг/л, калцијум
9,6 мг/л, магнезијум 0,9
мг/л, натријум 2,7мг/л.
Пудинг
чоколада 1/1 :
кукурузни скроб, какао прах
са редукованим садржајем
масти, природна боја Е172,
арома чоколаде.
Чај
камилица
:
цвет
камилице
100%,
филтер
кесице 20/1
Чај нана, лист нане 100%,
филтер кесице, 20/1
Чај јагода са ванилом, 40
гр, 20 филтер врећица.
Мешавина биљног чаја са
аромом јагоде и ваниле, I
квалитет. Састојци: цвет
хибискуса,
плод
дивље
јабуке, плод шипка, арома
јагоде 4%, кора поморанџе,
плод зове, корен слатког
дрвета, арома ваниле 2%,
лист јагоде, плод јагоде
0,5%,
гранулат
ваниле
0,5%.
Чај Зелени 30гр, осушени
лист 100%, филтер кесица
20/1
Чај
брусница,
мешавина
биљног чаја са аромом
бруснице, 40 гр, 20 филтер
врећица.
Састојци:
цвет
хибискуса,
плод
дивље
јабуке, плод шипка, арома
бруснице 8%, лист бруснице

ком

250

ком

14

пак

50

пак

100

пак

80

пак

40

пак

100
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7%, плод зове
бруснице 3%.

260

261

262

и

плод

Инстант напитак од наранџе
1кг.
Састојци:
шећер,
лимунска
киселина,
регулатор
киселости:
натријум хидрогенкарбонат,
природна арома наранџе,
боја Е160е, Л-аксорбинска
киселина, калцијум. Садржи
на 100 г: масти 0 г,
уг.хидрати 84 г, протеини 0
г.
Цедевита
или
одговарајући
чоколадица:
шећер,
глукозни сируп, палмина
маст, какао маслац, млеко у
праху 7%, сурутка у праху,
какао
маса,
хумектант
сорбитол, белањак у праху,
емулгатори,
сунцокретов
лецитин Е476, со, ароме,
чоколадни прелив садржи
најмање 35% укупне суве
материје
какао
делова.
Киди или одговарајући
Обланде,
састојци:
пшенично
брашно,
кукур.скроб,
потпуно
хидрогенизована
биљна
маст, средство за дизање
теста,
емулгатор-сојин
лицитин, кухињска со

кг

5

ком

3500

ком

30
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263

264

265
266
267
268
269
270
271

Млевени
кекс
800
гр.
Састав: Пшенично брашно,
шећер,
маслац,
сојино
брашно,
биљна
маст
(палмина), мед, декстроза,
сурутка у праху, обрано
млеко у праху, средство за
дизање
теста,
со,
емулгатор, сојин лецитин,
витамин ц, Б6 На 100 грама
садржи: масти 12,0 гр,
уг.хидрати 70,4 г, протеини
11,9 гр, гвожђе 2,8 мг.
Плазма или одговарајући
Кекс
600
гр.
Садржи:
пшенично брашно, шећер,
палмина
маст,
инвертни
шећерни сируп, глукозни
сируп, средства за дизање
теста
Е500
и
Е503,
кухињска
со,
ароме,
емулгатор, сојин лецитин.
Петит или одговарајући
Кестен пире, шећер, кестен
пире 75%
Јестиве корпице за колаче,
пшенично
брашно,
маргарин, јаје у праху,10/1
Рогач
Чоколада у праху 100 гр,
мин. 22% какао делова.
Маслиново рафинисано уље
1л, од комине маслине.
Свеже
коре
за
лазање
500гр: пшенични гриз, вода,
свежа јаја, со, емулгатор
(сојин лецитин).
Лешник печени 100гр

ком

13

ком

17

кг

1

ком

20

кг

1

ком

5

ком

2

ком

100

ком

10
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272

Бадем печени, 100гр

ком

10

273

Пшеница белија 1 кг.
Сок црвени воћни микс 0,2
л у брику са сламчицом,
воћни садржај мин 50%. На
100 мл садржи: протеини
0,24 г, уг.хидрати 11,27 г,
масти 0,01 г
Сок бресква 0,2 л у брику са
сламчицом. Воћни садржај
мин 50%, од тога каша
брескве 26% и каша јабуке
24%. На 100 мл садржи:
масти 0,04 г, уг.хидрати
10,51 г, протеини 0,5 г
Сок од јагоде 0,2 л у брику
са
сламчицом.
Воћни
садржај мин 50 %, од тога
каша јагоде 23,5%, каша
јабуке 22,5% и сок грожђа
из концентрисаног воћног
сока 4%.
На 100 мл
садржи:
масти
0,03
г,
уг.хидрати
10,95
г,
протеини 0,14 г
Освежавајуће безакохолно
пиће са укусом наранџе 1
л. Састојци: вода,високо
фруктозни сируп,сок од
наранџе(3%),угљендиоксид(мин.2гр/л),
киселина:лимунска
киселина, екстрат
цитруса(1%),природне
ароме, конзерванс калијумсорбат,антиоксиданс:аскорб
инска киселина,боја:
каротени,стабилизатор:гуар

ком

5

ком

3000

ком

3500

ком

2500

ком

100

274

275

276

277
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гума Фанта или
одговарајући

278

Прелив за дезерте са укусом
чоколаде 350 гр. Састојци:
глукозни
сируп,
шећер,
вода,
какао
у
праху
мин.8%,
модификовани
кукурузни скроб, емулгатор:
сојин
лецитин,
арома
ваниле,
регулатор
киселости:
лимунска
киселина, конзерванс Е202
и кух.со.

ком

10

279

Вода, природна минералнанегазирана,0.34л са ниским
садржајем
растворљивих
минералних
материја
Минаква или одговарајућа

ком

300

280

Црвена
љута
млевена
зачинска паприка 70 гр

ком

2

281

Компот од ананаса
820грама,састојци:ананас,в
ода,шећер,регулатор
киселости:лимунска
киселина

ком

2
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281

282

283

Ананас свеж А класа

Бисквит са воћним желеом
(42%) 300 грама преливен
чоколадом
(20%).
Састојци:шећер
пшенино
брашно,глукозни
сируп,
свежа јаја,какао маслац,
какао-прах са редукованим
садржајем
какао
маслаца,биљно уље, биљна
маст,хумектант:глицерол,ср
едство
за
желирање:пектин,кукурузни
скоб, средство за дизање
теста,лимунска куиселина,
регулатор киселости, воћни
сок
од
поморанџе
0,8%,конзерванс,
емулгатор, природна арома
поморанџе.
Јафа
или
одговарајући
Крем
бананица
25гр,
Састојци:шећер,
глукозни
сируп,вода, какао маслац,
декстроза,
како
маслац,средство
за
желирање,
лимунска
киселина, беланце у праху
0.16%,емулгатор,природне
ароме

кг

2

ком

10

ком

100
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284

Шлаг
крем
500мл,
Састојци:вода, биљна уља
палминог језгра,сунцокрета
и
соје,
млечни
протеин,згушњивач
Е463,емулгатори
Е472е,Е472б,сојин
лецитин,со,арома,боја(карот
ени)

ком

10

285

Ораси, А класа, 1/1

ком

30

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ: ______________ дин
М.П. ______________________
потпис овлашћеног лица

ПДВ: __________________ дин
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ: _______________ дин

6/5 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

У предметној конкурсној документацији Наручилац не тражи Образац структуре цене нити даје упутство како да се
попуни, с обзиром да су основни елементи понуђене цене садржани у Обрасцу понуде, те на основу става 2. члана 12.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/2015) сматраће се да је сачињен Образац структуре цене.
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6/6 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Пословно име понуђача:
Место и адреса седишта понуђача:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке:
Број рачуна:
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15),
уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – храна ради закључења оквирног споразума (ДВВоп
I/2 ОС-2020)
- израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
наручиоца

______________ динара без ПДВ

- трошкови прибављања средстава обезбеђења

______________ динара без ПДВ

Укупни трошкови без ПДВ
ПДВ
Укупни трошкови са ПДВ

______________ динара
______________ динара
______________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:

образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове
и који траже да му их наручилац надокнади

остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/15 и 68/15)

уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан
да му надокнади трошкове
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6/7 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/15 и 68/15), члана 6. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у постуцима јавних
набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/15)
понуђач д а ј е
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну
набавку добара – храна ради закључења оквирног споразума (ДВВоп I/2 ОС2020) Наручиоца – «Пољопривредна школа са домом ученика“ из Футога, по
Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 24.06.2020. године, припремио и поднео без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној
набавци бити ништаван.
ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача изјаву о независној понуди, попуњену, потписану и оверену
печатом, подноси посебно сваки члан групе понуђача, укључујући и носиоца посла.
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6/8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/15 и 68/15) као понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку
добара - набавка хране ради закључења оквирног споразума (ДВВоп I/2 ОС2020), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да у време подношења
Понуде деловодни број: _______________ немам на снази изречену меру забране
обављања делатности.

ПОНУЂАЧ
М.П. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је засебно дужан да попуни,
потпише и печатом овери овај образац и да га достави уз понуду.

Уколико има више понуђача у групи понуђача овај образац се може умножити.
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6/9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Телефон:
E-mail:
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
даје
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником –
другим надлежним органом државе ____________ - ___________________________,
прилаже уз понуду за јавну набавку добара – храна ради закључења оквирног
споразума (ДВВоп I/2 ОС-2020).
Понуђач је упознат са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени
услови за давање ове изјаве, односно да провери да ли су документи којима понуђач
докaзује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где
понуђач има седиште.
ПОНУЂАЧ
М.П. _____________________
потпис овлашћеног лица

Напомена:
- овај образац се подноси у случају да понуђач има седиште у другој држави
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6/10 ОБРАЗАЦ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
ДВВоп I/2 ОС-2020
2019.година
Ред.
бр.

ЛИСТА КУПАЦА/НАРУЧИЛАЦА

ИЗНОС

ДАТУМ УГОВОРА

1
2
3
4
5
Прилог: КОПИЈА УГОВОРА (прва и последња страна)
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6/11 СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
ДВВоп I/2 ОС-2020

Назив купца/наручиоца
Седиште, улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Место и датум издавања потврде
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (2). а у вези члана 76. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12 и 14/15) купац/наручилац
издаје
ПОТВРДУ
да је испоручилац/добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште извођача/добављача)
у 2019. години, купцу/наручиоцу испоручио добра у вредности од:
Година:

Износ:

2019
Укупно за 2019 годину:
Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача ______________________
____________________________________________________ ради учешћа у поступку
доделе оквирног споразума за јавну набавку добара – храна, (ДВВоп I/2 ОС-2020), у
отвореном поступку, за потребе Наручиоца „Пољопривредна школа са домом ученика“,
Футог, Царице Милице бр. 2, и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

м.п.

Напомена:
Образац потврде умножити и доставити
НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА.

за

све

Законски заступник
________________

купце/наручиове

наведене

у

обрасцу

СПИСАК
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6/12 - ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
НАПОМЕНА: образац - средстава финансијског обезбеђења:
-модел оригиналног писма о намерама пословне банке за издавање
обавезујуће банкарске гаранције за испуњења уговорених обавеза
-менично овлашћење/писмо за испуњење обавеза у поступку јавне
набавке
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ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА
*модел овог писма није обавезан већ га банка може дати на свом обрасцу, али уз обавезу да садржи податке
из овог обрасца

У вези са Позивом наручиоца ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА,
ФУТОГ, Царице Милице 2, за подношење понуда за јавну набавку добара – храна, ради
закључења оквирног споразума, ЈН ДВВопI/2-2020, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 24.06.2020.године,
овим писмом неопозиво потврђујемо и обавезујемо се да ћемо издати неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив и без права приговора банкарску гаранцију за
испуњење уговорених обавеза у износу од 10% од вредности понуде без пдв, са роком
важења који је 10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.
Гаранција ће бити издата на захтев и за рачун понуђача ____________ из
_________________________ уколико му се додели уговор за јавну набавку добара –
храна, ради закључења оквирног споразума ( ЈН ЈН ДВВопI/2-2020).
Упознати смо са чињеницом да је понуђач у обавези да оригиналну банкарску
гаранцију (неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без права приговора)
преда наручиоцу у моменту потписивања Оквирног споразума, који ће се потписати на
основу Одлуке о додели оквирног споразума (након истека рока за заштиту права) и
Модела оквирног споразума са којим се понуђач сагласио подношењем понуде и у
складу са којим ће се закључити Оквирни споразум.
М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

МЕСТО И ДАТУМ
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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 ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ
ДУЖНИК
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:

–

Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

Пољопривредна школа са домом ученика

Седиште и адреса:

Футог
Царице Милице бр. 2

Матични број:

08042080

Порески број:

100459701

Текући рачун:

840-455660-54
Управа 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 – храна ради закључења
оквирног споразума ред. бр. ДВВоп I/2 ОС-2020.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року
важења понуде.
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 од износа вредности 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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7) - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАПОМЕНА: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен
оквирни споразум о јавној набавци. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ,
ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –
ХРАНА
Редни број јавне набавке: ДВВОп I/2 ОС-2020
закључен дана __________________. године, у Футогу, између:
1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА, Футог, Царице Милице
бр. 2 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Душан Гагић, и
2. ________________________________________________________________
(скраћено пословно име)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____,
(у
даљем
тексту:
Добављач),
_________________________________________________.

кога

заступа

(функција и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(име и презиме)

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ 2019. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се
сагласиле
да
заједнички
пуномоћник
групе
понуђача
буде_____________________________ директор ________________________________
(име и презиме)

(скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
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Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Добављачу:

ПИБ:

100459701

ПИБ:

Матични број:

08042080

Матични број:

Број рачуна:

840-455660-54
Управа за трезор

Телефон:

021/895-096

Телефон:

Факс:

021/893-970

Факс:

E-mail:

poljosko@eunet.rs

E-mail:

Интернет
страница
наручиоца:

Број рачуна и
назив банке:

www.poljosko.edu.rs

Основ оквирног споразума:
Број ЈН:
Датум објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца
Број и датум одлуке о додели оквирног
споразума:

ДВВоп I/2 ОС -2020
24.06.2020.године

Уписује наручилац пре закључења оквирног
споразума

Понуда изабраног понуђача деловодни број: ___________ од _________ 2020.год
(уписује наручилац пре закључења уговора)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 И 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео оворени поступак јавне набавке
добара – храна, редни број ДВВоп I/2 ОС -2020, ради закључивања оквирног
споразума са једним понуђачем на период од једне године;
-да је Наручилац објавио јавну набавку на Порталу јавних набавки и интернет страници
дана 24.06.2020. године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ______ од
_________ 2020. године (*попуњава Наручилац приликом закључења оквирног
споразума), у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и
Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр. ____________ од ___________2020. године, која
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);
-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање Наруџбенице;
-да обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума;
-да ће Наручилац након ступања на снагу Оквирног споразума издавати Наруџбенице
сукцесивно, у складу са својим потребама.
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је сукцењсивна испорука добара и то хране (у
даљем тексту: добра), која су предмет јавне набавке спроведене од стране Наручиоца
у отвореном поступка јавне набавке редни број ДВВоп I/2 ОС -2020.
Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој
спецификацији из Конкурсне документације број: ДВВоп I/2 ОС -2020 (у даљем
тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Добављача деловодни
број:____________ од _____________2020. године (у даљем тексту: Понуда).
Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.
Количина добара неведене у спецификацији су оквирне за све време важења
оквирног споразума и подложне променама и могу се разликовати од количине које ће
Наручилац наручивати током реализације овог оквирног споразума кроз закључивање
појединачних наруџбеница, а све у зависности од потребва Наручиоца као и
расположивих финансијских средстава.
Уколико у изузетним случајевима Наручилац искаже потребу за набавком
сродних добара, која нису обухваћена Техничком спецификацијом и понудом,
добављач је дужан да изврши испоруку тих добара по цени која је у складу са
тржишном ценом. Добављач је дужан да добије сагласност Наручиоца у погледу цене
тих добара.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, односно до
утрошка укупно уговорене вредности из члана 3. оквирног споразума, а ступа на снагу
даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више
појединачних наруџбеница, у зависности од потреба Наручиоца
ЦЕНА
Члан 3.
Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Добављач дао
у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена оквирног споразума износи
________________ динара без ПДВ, односно _________________ динара са ПДВ.
У јединичне цене су укључени сви пратећи трошкови понуде (транспорта, утовара,
истовара и осигурања производа до ускладиштења у просторије Наручиоца).
Уговорена цена је фиксна и непроменљива.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА
Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, Наручилац ће упутити позив добављачу
за закључење појединачне наруџбенице о јавној набавци. Позив се доставља путем
поште или путем електронске поште. Уз позив се доставља текст појединачне
наруџбенице. Појединачна наруџбеница о јавној набавци се закључују под условима из
оквирног споразума и не могу се мењати битни услови из оквирног споразума.
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Појединачна наруџбеница о јавној набавци се закључују на одређено време, до
испоруке свих уговорених количина.
Уколико се Добављач не одазове на позив Наручиоца, условима и роковима
датим овим оквирним споразумом, Наручилац ће активирати средство финансијског
обезбеђења.
НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац је дужан да Добављачу вирмански исплати уговорену цену у року до
45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и отпремнице.
Основ за плаћање испоручених добара је рачун са отпремницом потписаном од
стране овлашћеног лица Наручиоца.
Рачун за испоручена
добра мора да буде насловљен на Наручиоца:
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ, Футог, Царице Милице бр 2.,
ПИБ: 100459701.
Рачун мора да садржи: број и датум појединачно издате Наруџбенице.
Реализација уговорене вредности (из издатих наруџбеница) у 2020. години
вршиће се из буџета Министарства просвете до максимално расположивог износа за те
намене, а у 2021. години средства ће бити обезбеђена према пројекцији Финансијског
плана Буџета Министарства просвете.
НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог оквирног
споразума, у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте и количине, а према
карактеристикама добара које су утврђене Техничком спецификацијом и Понудом.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, утврђују се у свакој
појединачној наруџбеници.
Добављач се обавезује да сва добра уговорена појединачном наруџбеницом
испоручи одједном (једнократно) у року од ____________ радна дана од дана пријема
наруџбенице, сопственим превозом и преносом добара до просторија Наручиоца.
Добављач је у обавези да хлеб испоручује сваког радног дана до 6:00 часова
Уколико Добављач неоправдано не поступи по закљученим појединачним
наруџбеницама и не испоручи добра, Наручилац има право да раскине Оквирни
споразум и наплати средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза из члана 10.
овог оквирног споразума.
Испорука се врши на адреси Наручиоца: Футог, Царице Милице бр 2.,
сопственим превозом и преносом Добављача до просторија Наручиоца.
Добављач се обавезује да за свако испоручено добро достави декларацију, на
основу које преузима одговорност за квалитет испоручених добара, потврду о
здравственој исправности добара за сваку испоруку.
Добављач је дужан да приликом испоруке доставља добра у оригиналној произвођачкој
амбалажи, при чему транспортна збирна амбалажа треба да буде затворена тако да
обезбеђује производ од загађења, расипања, квара и других промена.
На кутијама је обавезна декларација на српском језику која је у складу са
Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени гласник
РС“, бр,19/2017 и 16/2018).
Добављач је у обавези да испоручује искључиво добра произвођача који су
наведени у Понуди.
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Изузетно, ако Понуђач није у могућности да испоручује добра од стране
произвођача наведених у понуди, у обавези је да Наручиоца о томе писмено обавести
пре испоруке, са предлогом замене робе и исправом произвођача да предметна роба
одговара прописима о здравственој исправности и декларацијом.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико не прихвати
предложену замену, а на штету Добављача.
Због промене произвођача и/или паковања, понуђач не може тражити промену
уговорене јединичне цене.
Изузетно рок из става 3. овог члана се продужава на захтев Добављача у случају
елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) и других догађаја са карактером
„више силе“, императивне одлуке власти (забрана промета увоза) и сл као и уколико
су разлози за кашњење, односно за немогућност реализације испоруке у уговореном
року, на страни Наручиоца.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми
Наручиоцу, који ценећи околности наведене у захтеву одлучује о продужењу рока.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум
ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 7.
Добављач одговора за квалитет испоручених добара на основу појединачног
уговора о јавној набавци који закључе са Наручиоцем у складу са овим оквирним
споразумом. Наручилац и Добављач ће приликом сваке испоруке предмета набавке на
основу закљученог појединачног уговора о јавној набавци извршити квалитативан и
квантитативан пријем, у магацинском простору Наручиоца бројањем, мерењем и
појединачним прегледом
сваке амбалажне јединице испорученог добра и
упоређивањем са отпремницом и спецификацијом понуде из појединачног уговора.
Након квантитативног и квалитативног пријема добара, од стране Наручиоца и
утврђивању да су испоручена добра уговорене количине и квалитета, овлашћено лице
Наручиоца и Добављача потписују отпремницу о примопредаји.
Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног
пријема дибарануочи недостатке у погледу количине и квалитета, у обавезио је да
одбије пријем добара и захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета.
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није
могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да без одлагања писаним
путем (маилом, факсом) обавести Добављача и сачини Записник о рекламацији. У
случају да је Добављач знао или могао знати за недостатак, Наручилац има право да се
на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без
одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку. За наведене
случајеве Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак или да
му преда друго добро без недостатка.
Члан 8.
У случају прекорачења рока из члана 6. став 3. овог оквирног споразума, а под
условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе,
Добављач је дужан да за сваки дан задоцњења плати Наручиоцу на име уговорне казне
износ од 2% од вредности појединачне наруџбенице без ПДВ, с тим да укупан
износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% од укупне вредности
појединачног уговора без ПДВ.
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Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног
дана од дана истека уговореног рока из члана 6. став 3. овог оквирног споразума и
рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност
обрачунате уговорне казне достигне 10% од укупне вредности појединачне
наруџбенице без ПДВ.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
У случају да је кашњење дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1.
овог члана, Наручилац може раскинути Оквирни споразум и наплатити депоновано
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.
Делимична испорука или неуредно, односно непотпуно испуњење уговорених
обавеза не утиче на застој или прекид уговореног рока.
Нерадни дани и државни празници не утичу на ток рокова и Наручилац је
овлашћен зарачунавати уговорну казну независно од њих. У случају да последњи дан
рока пада на државни празник или нерадни дан, Добављач пада у доцњу првог
наредног радног дана.
КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА
Члан 9.
Добављач је дужан да испоручује добра на основу заључених појединачних
наруџбеница која у потпуности одговарају квалитету утврђеним Техничком
спецификацијом и Понудом. Добра која Добављач испоручује морају одговарати
прописаним и прихваћеним стандардима и у складу са важећим прописима.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Члан 10.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења оквирног
споразума, као средство обезбеђења за
добро извршење посла, безусловну,
неопозиву, наплативу по првом позиву, без права на приговор банкарску гаранцију
на износ од 10% од вредности уговора што износи ___________ динара без пдв, са
роком важности који је 10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.
Потписом овог оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоновану банкарску гаранцију из става 1. овог
члана у следећим случајевима:
- у случају да неоправдано не поступи по издатој наруџбеници и не испоручи добра
- уколико Добављач не испуњава своје обавезе које се односе на уговорене рокове
испоруке и то уколико у току важења оквирног споразума више од три пута буде у
доцњи
- уколико му у току реализације Оквирног споразума Наручилац више од 2 (два) пута
упути Записник о рекламацији,
- у случају да не испуњава друге обавезе у складу са Оквирним споразумом, као и у
свим другим случајевима предвиђеним овим оквирним споразумом.
Банкарска гаранција из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца
све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује банкарску гаранцију из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду штете.
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РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 11.
Свака од страна у оквирном споразуму има право на раскид овог оквирног
споразума, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана
пријема писмене опомене не испуњава обавезе из овог оквирног споразума и не
поступи по примедбама из исте опомене.
У случају из претходног става, страна у оквирном споразуму која је доставила
опомену, писменим путем обавештава другу страну у оквирном споразуму да су се
стекли услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни
споразум раскинутим.
Оквирни споразум може да се раскине уколико добављач:
-приликом реализације оквирног споразума два пута западне у доцњу;
-два пута без оправданог разлога не испоручи или делимично испоручи добра која су
предмет овог оквирног споразума и
-у току реализације овог оквирног споразума два пута добије рекламацију за
испоручена добра.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај оквирни споразум се закључује на одређено време и важи годину дана од
дана закључења.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима, као и других прописа који регулишу ову материју.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у
Новом Саду.
Члан 15.
Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака
страна задржава по два примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
м.п. ________________________

м.п.

ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________________

Душан Гагић
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. подаци о језику на којем понуда мора бити састављена:
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Уколико је било који део понуде дат
на неком страном језику понуђач је дужан да достави оверен превод тог дела понуде
сачињен од стране овлашћеног судског тумача.
2. начин подношења понуде:
2.1) Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно
или путем поште, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и
недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и
оверена печатом и својеручно потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице
овлашћено за заступање).
Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу Наручиоца: «Пољопривредна школа са домом ученика“ из
Футога, Царице Милице бр. 2, 21410 Футог, са обавезном назнаком на лицу коверте или
кутије: „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за ДВВоп I/2 ОС – 2020 – НАБАВКА ХРАНЕ-“.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
до
24.07.2020.год до 10:00 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 Наручилац ће понуђачу
предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде 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 понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.
2.2) Обавезна садржина понуде је:
ТАБЕЛА 1
1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1

Образац понуде

2

Образац табеларни део понуде (спецификација)

3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА
ПОНУЂАЧА (ОБРАЗАЦ БР. 6.1.)

4

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН

5

Образац структуре цене

6

Образац

трошкова припреме понуда

* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову
надокнаду

7

Образац изјаве о независној понуди

8

Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10. ЗЈН
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави

9

Модел оквирног споразума (попуњен, потписан и печатом оверен)

10

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева
за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)

11

Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске
гаранције за испуњење уговорених обавеза

12

Докази о испуњености додатних услова за учешће у поступку ЈН
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ТАБЕЛА 2
2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА
СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1

Образац понуде

2

Образац табеларни део понуде (спецификација)

3

Образац општи подаци о подизвођачима

4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА
ПОНУЂАЧА (ОБРАЗАЦ БР. 6.1.)

5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА (ОБРАЗАЦ БР.6.2.)

6

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. ЗЈН

7

Образац структуре цене

8

Образац трошкова припреме понуде
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову
надокнаду

9
10

Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. став 10. ЗЈН
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави

11

Модел оквирног споразума (попуњен, потписан и печатом оверен)

12

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева
за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)

13

Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске
гаранције за испуњење уговорених обавеза
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ТАБЕЛА 3
3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

1

Образац понуде

2

Образац табеларни део понуде (спецификација)

3

Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача

4

Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке

5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦА ПОСЛА (ОБРАЗАЦ БР. 6.3.)

6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ОБРАЗАЦ БР. 6.4.)

7

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. ЗЈН
*овај образац мора да се поднесе засебно за сваког члана групе понуђача, укључујући и носиоца
посла. Овај образац попуњава, потписује и печатом оверава члан групе понуђача на кога се
односи изјава.

8

Образац структуре цене

9

Образац трошкова припреме понуде
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову
надокнаду

10

Образац изјаве о независној понуди
* овај образац мора да се поднесе за сваког члана групе понуђача понаособ, укључујући и
овлашћеног представника групе понуђача – носиоца посла
* овај образац попуњава, потписује и печатом оверава члан групе понуђача на кога се односи
изјава

11

Образац изјаве на основу чл.79. став 10. ЗЈН
* подноси се само ако понуђач, односно члан групе понуђача има седиште у другој држави
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12

Модел оквирног споразума (попуњен, потписан и печатом оверен)

13

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева
за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)

14

Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске
гаранције за испуњење уговорених обавеза

15
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Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Све обрасце оверева и својеручно потписује лице
овлашћено за заступање.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача
својеручно потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овалшћено лице
понуђача својеручно потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група
понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији својеручно
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у
Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и
Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити својеручно потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један од понуђача из групе понуђача својеручно потписује и печатом оверава
обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати
Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сходно члану 81.
став 4. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације.
3. обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или
више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико
је предмет јавне набавке обликован у више партија: Ова набавка НИЈЕ обликована у
више посебних истоврсних целина (партија).
4. обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је
подношење такве понуде дозвољено:Не постоји могућност подношења понуде са
варијантама, јер подношење такве понуде није дозвољена.
5. начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
«Пољопривредна школа са домом ученика“, Царице Милице бр 2, 21410 Футог са
назнаком:
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ДВВоп I/2 ОС -2020 –НАБАВКА ХРАНЕ - НЕ ОТВАРАТИ» или
«ДОПУНА ПОНУДЕ за ДВВоп I/2 ОС -2020 – НАБАВКА ХРАНЕ» или,
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ДВВоп I/2 ОС -2020 – НАБАВКА ХРАНЕ - НЕ ОТВАРАТИ» или,
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ДВВрп I/2 ОС -2020 – НАБАВКА ХРАНЕ - 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.
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6. обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда:
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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси
понуду са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног
става ове подтачке (став 5. члана 87. ЗЈН).
7. захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и
правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност
да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се
извршава преко тог подизвођача:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да навде део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана
75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за
извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је
дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући
добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу потребно је да се
подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од
дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено
изјсни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након
одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не
утичу на одговорност добављача.
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8. обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН.
Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. ЗЈН. Услов из члана 75. став 1. тачка 5)
ЗЈН – да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке дужан је да испуни понуђач (члан групе) којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне
набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
9. захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
9.1. Начин услови и рок плаћања: Вирманом на рачун понуђача, до 45 дана од дана
пријема исправно сачињеног рачуна и отпремнице потписане од стране представника
Наручиоца
9.2. Рок и место испоруке:
Рок испоруке:
- одједном (једнократно) у року од 1 дана од дана пријема наруџбенице.
Место испоруке:
„Пољопривредна школа са домом ученика“, Футог, Царице Милице бр. 2
9.3. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: /
Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:
•
уколико не достави некe од елемената који су одређени као обавезни део понуде и
наведени у Табели 1, одн. Табели 2, одн. Табели 3 која је дата у тачки 2., подтачка 2.2.
Упутства понуђачима како да сачине понуду.
 рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана
јавног отварања понуда. Уколико понуда има рок важења краћи од 60 дана од
дана јавног отварања биће одбијена.
 сви рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити непрецизно
одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од – до, и сл.) и таква понуда ће
се сматрати неприхватљивом.
10. валуту и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде и обрасцу
структуре цене. Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену без пдв, јединичну
цену са пдв, укупну цену без пдв, стопу пдв, као и укупну цену са пдв, на начин назначен
у Обрасцу понуде и у Обрасцу структуре цене. Цене које понуди понуђач биће фиксне
током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквог разлога.
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Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене, као
неприхватљиве.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11. податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:
11.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде - ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ
а) модел оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање
обавезујуће банкарске гаранције за испуњење уговорених обавеза (ПРЕДАЈЕ СЕ
УЗ ПОНУДУ)
Садржина ориганлног писма о намерама банке дата је на Обрасцу у делу 6)12) ове
конкурсне документације.
б) средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке
(ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ)
Врста и садржина:бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо
картоном, која се предаје уз понуду, као гаранција за испуњење обавеза у поступку јавне
набавке – за озбиљност понуде.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. Понуђач може
да да менично овлашћење и на свом обрасцу али исто мора да садржи све елементе које
саджи образац меничног овлашћења из ове конкурсне документације.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(«Службени гласник РС», бр. 56/2011,80/2015, 76/16 и 82/17), а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.
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 онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Бланко соло меница мора бити издата у складу са Законом о меници ("Службени
лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Службени лист
СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник
РС», бр. 56/2011,80/2015, 76/16 и 82/17) . Менично писмо/овлашћење обавезно мора да
садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се
издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока
важности – до истека рока важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв.
Рок трајања: до истека рока важења понуде
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач
супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за
подношење понуда, као и ако не потпише оквирни споразум након што се донесе одлука о
додели оквирног споразума.
Уколико понуђач не достави, уз понуду, тражено средство обезбеђења односно
уколико дато средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне
докумнетације, понуда ће се одбити због битних недостатака.
Понуђачима којима није додељен оквирни споразум, средство обезбеђења биће
враћено након закључења оквирног споразума са понуђачем коме је додељен оквирни
споразум.
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в)банкарска гаранција (ПРЕДАЈЕ СЕ У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА)
Банкарска гаранција мора бити издата у складу са условима из оригиналног писма о
намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за испуњење уговорених
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива, наплатива по првом позиву,
без права на приговор, на износ од 10% од вредности понуде без пдв (уговореног износа
оквирног споразума) са роком важења који је 10 дана дужи од дана истека важења оквирног
споразума.
12. дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче: Предметна набавка не садржи поверљиве
информације које Наручилац ставља на располагање.
13. обавештење о начину преузимања техничке документације и планова,
односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није
могуће објавити: Предметна набавка НЕ садржи техничку документацију и планове,
односно поједине њихове делове, те се не даје обавештење о начину њиховог
преузимања.
14. обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне
набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона:
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Тражење додатних информација
или појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН добара – храна ДВВоп I/2 ОС2020.» може се упутити наручиоцу на један од следећих начина:
1) електронским путем, на e-mail: poljosko@eunet.rs
2) путем факса, на број: 021/893-970
Захтев за додатне информације се може упутити радним данима, у радно време
Наручица од 08:00 до 15:00 часова, искључиво на наведену мејл адресу и наведени број
факса. Захтев који буде послат ван радног времена сматраће се да је примљен првог
наредног радног дана. Захтеви не могу да се шаљу на друге мејл адресе или на други број
факса, осим назначених.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН
– Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као
и објављивањем од стране наручиоца на порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени
Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување
документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и
архива.
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Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе
производе информационих технологија у општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
15. обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити 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 и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид)
код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која
je
неодговарајућа
или
неприхватљива
учинила
одговарајућом,
односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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. oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1.
тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6)
Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се
захтев сматрао потпуним:
17.1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим 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
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора 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. 3. и 4. ове подтачке, 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. ЗЈН.
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.
17.2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац
ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року
од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
17.3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права
мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да
ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је
извршни наслов.
17.4) Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је
уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
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Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15
и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. *Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије
у складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног
налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима
јавних
набавки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
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ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У наставку су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

VALUE DATE – EUR- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT
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