
1 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“ 

Београд,Топчидерски венац бр. 1 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ПОСУЂЕ ОД РОСТФРАЈА 

 

 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈНБР. 4/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај  2015. године 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.05.2015. године 

               Датум и време отварања понуда: 25.05.2015. године, 13,15 часова 



2 
 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013),Решења о образовању комисије за јавну набавку 
бр.513 од 04.05.2015. године и Одлуке бр.513/1  од 04.05.2015. годинео покретању поступка 
јавне набавкеброј 4/2015припремљена је: 

 

                                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности-добра-посуђе од ростфраја 

                                                                    ЈНМВ бр.4/2015 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив 
поглавља 

Страна 

I Општиподацио јавнојнабавци 3 

II Подацио предметујавненабавке 4 

           III Врста,квалитет,количина и опис добара 4-5 

          IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

6-12 

V Упутство понуђачима како дасачинепонуду          12-20 

 Образац понуде-Образац бр. 1          21-22 

 Образац структуре цене- Образац бр. 2          23-25 

 Моделуговора-Образац бр. 3          26-29 

 Образац изјавео независној понуди-Образац бр. 4 30 

 Образацтрошковаприпремепонуде-Образац бр. 5 
 

31 

 Образац меничног овлашћења-Образац бр. 6          32-33 

 Образац изјаве о достављању средства финансијског 
обезбеђења- Образац бр. 7 

34 

 

 Укупан број страница конкурсне документације: 34 

 
 



3 
 

I ОПШТИ ПОДАТЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

Наручилац: Предшколска установа "Савски венац"   
Адреса: Топчидерски венац бр. 1, Београд 
Интернет страница: www.pusavskivenac.edu.rs 
Матични број: 07036213 
Шифра делатности: 8891 и 8510 
ПИБ: 102194741 
Текући рачун: 840-652667-72 
Назив банке: Управа за трезор 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

На ову набавку ће се осим наведених прописа примењивати: 
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 
набавкама (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/01, ''Службени гласник РС"бр. 30/10), 
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (''Службени 
лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Службенилист  СРЈ" бр. 31/93). 
 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је куповина добара-посуђе од ростфраја 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
39200000 – Производи за унутрашње опремање 
39221220-посуђе 

 
 
КОНТАКТ ОСОБА 

Контакт особа: Милица Грачанин   
Телефон: 011/3672-537,телефакс: 011/2662-839 
е-mail: pu.savskivenac@yahoo.com 
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II  ПОДАЦИ ОПРЕДМЕТУЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предметјавненабавке 

Предмет јавненабавкебр.4/2015 судобра–посуђе од росфраја 
39200000 – Производи за унутрашње опремање, посуђе-39221220            
2. Партије 

Набавканије обликованаувишепартије 

 

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

 
ПредметјавненабавкемалевредностибројЈН 4/2015јенабавкадобара-посуђе од ростфраја са 
следећом Спецификацијом квалитета и количине опреме: 

Р.бр СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ Количина 
у 

комадима 

1 

ТЕРМОС, ИНОКС 22 лит.израђен од киселоотпорног нерђајућег  
челика Ц, 4580-АИСИ 304, има полипропиленски међу 
поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник ф-
310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење 

15 

2 

ТЕРМОС, ИНОКС 12 лит.израђен од киселоотпорног  
нерђајућег  челика Ц-4580-АИСИ-304, има полипропиленски 
међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник 
310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење 

15 

 

3 
РУЧКОНОШЕ 3/1, израђенe од киселоотпорног челика Ц-4580-
АИСИ-304 

10 

 

 

4 
ПЛЕХОВИ-ПЕКАРСКИ, ИНОКС-Ц-4580-АИСИ-304 дим: 
600x400x50мм 10 

5 КАШИКЕ РФ-супена 200 

6 КУТЛАЧА РФ-1лит. 6 

7 ТАЊИР ДУБОКИ, инокс 22цм 30 
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КЕ ИЗ ЧЛ. 
75.И76.ЗАКОНАИ УПУТСТВО КАКОСЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА 

8 МЕСОРЕЗНИЦА Ф-250-професионална 2 

9 
ПОСТОЉА ЗА ТЕРМОСЕ  ИНОКС-АИСИ-304 дим: 
400x1200x150мм 12 

10 

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА,СА УГРАЂЕНИМ 
ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ, са две температуре испирања-65 
степени Ц и 85 степени Ц, теоретски  капацитет мин: 40/30/25 
корпе/сат и брзи програм 65 корпи/сат, три основна програма 
прања и три интезитивна програма, економични програм, тихи 
програм и програм за отклањања каменца, дим: 600x650x780мм, 
укупна прикључна снага 6,0kw, напон:380v-415v/3н, висина 
уметања посуђа мин:305мм, дим корпе:500x500мм, стандардна 
опрема: 
-жичана корпа за шоље и тањире V-делна, 
-жичана корпа за тањире и тембала-VI-делна, 
-жичана равна корпа, корпа за прибор ПВЦ-VIII-делна,  
-уграђене посуде и дозатори за средство прања  и средство 
испирања,  
-уграђен систем машине  са екраном  на додир са којима се бира 
врста посуђа  која се пере, са три нивоа заштите преко којих се 
приступа информацијама у машини који су интегрисани на 
дисплеју машине. 

1 

11 

ВИСЕЋИ ОРМАН-ИНОКС-АИСИ-304 отворени, 
дим:1000x700x300ммса централном полицом дебљине 30мм, 
израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ 304 18/10-Цр/Ни 
(Ч4580) дебљине 0.8мм, 

        1 

12 

ВИСЕЋИ ОРМАН-,ИНОКС-АИСИ-304 са крилним  
вратима,дим:1000x400x300ммса централном полицом дебљине 
30мм, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ304 18/10-
Цр/Ни (Ч4580) дебљине 0.8мм,  

1 

13 

РАДНИ  СТО  СА ДОЊОМ ПОЛИЦОМ  дим: 1000x700x850мм 
зидни, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ304 18/10-
Цр/Ни (Ч4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, 
дебљина инокса 0.8мм, радна плоча са предње стране лучна, 
радијуса 20мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1,2мм увучени у односу на радну плочу за 20мм, леђни 
део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, 
све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама РАДНИ  СТО, 
ИНОКС-АИСИ-304 са доњом полицом, дим:1000x700x850мм 

1 
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1.1. Правонаучешћеупоступкупредметнејавненабавкеимапонуђачкоји испуњава
 обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона ито: 

1)  Дајерегистрованкод надлежногоргана,односноуписануодговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1)Закона); 

2) Даонињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичних 
делакаочланорганизоване криминалне групе,да нијеосуђиванза 
кривичнадела против привреде,кривичнаделапротивживотнесредине, 
кривично делопримања илидавања мита,кривичноделопреваре(чл.75. ст. 
1. тач. 2)Закона); 

3) Дамунијеизреченамера забранеобављањаделатности,којајенасназиу време 
објављивања позива за подношење понуде(чл.75.ст.1.тач.3) Закона); 

4) Дајеизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеу складу са 
прописимаРепубликеСрбије илистранедржаве кадаимаседиште на њеној 
територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4)Закона); 

*Понуђачједужандаприсастављању понудеизричитонаведедаје 
поштоваообавезекојепроизлазе изважећихпрописаозаштити нараду, запошљавању 
иусловимарада,заштитиживотнесредине,каоида гарантуједа 
јеималацправаинтелектуалнесвојине(чл. 75.  ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то: 
 
1.да располаже неопходним финансијским капацитетом-дапонуђач није био у блокади у 
претходнетри обрачунске године (2012, 2013. и 2014. години) 

2.да располаже неопходнимпословним капацитетом-да је понуђач у  претходне три 
године (2012. 2013. и 2014. године) извршио минимум три референтне испоруке добара,која 
су истоврсна предмету набавке, за коју подноси понуду,укупне збирне вредности за 
наведени период од најмање5.000.000,00 динара; 

3. да располаже неопходним техничким капацитетом-да понуђач у моменту 
подношења понуде располаже са минимум дватеретна возилом 

4. да располаже неопходним кадровским капацитетом-да понуђач пре објављивања 
позива за подношење понуда има минимум 3 радно ангажована сервисера са сертификатом 
о обучености од стране произвођача машина. 
5.да поседујеСертификато здравственој исправности: за сваку врсту термоса и 
полипропиленског динхтунга издатог од aкредитоване лабораторије. 
 
 
                   1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона. 
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                     1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
 
 

2.   УПУТСТВО КАКО СЕДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеностобавезнихидодатнихусловазаучешћеу поступкупредметнејавне набавке, 
ускладуса чл.  77. став 4.  Закона, Понуђачдоказуједостављањем: 

 Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у  поглављу IVодељак 3.), којом под 
пуном материјалномикривичномодговорношћу 
потврђуједаиспуњаваусловезаучешћеу поступку 
јавненабавкеизчл.75.и76.Закона,дефинисанеовомконкурсном документацијом. 

Изјава мора дабуде потписана одстране овлашћеноглица Понуђача иоверенапечатом. 
УколикоИзјаву потписујелицекојенијеуписаноурегистаркаолицеовлашћеноза заступање, 
потребно је узпонудудоставитиовлашћењезапотписивање. Понуђач доставља и: 

 Копије сертификата о обучености најмање 3 сервисера од стране произвођача 
машина за прање. 

 Копије сертификата о здравственој исправности за термосе и за 
полипропиленски дихтунг, издат од акредитоване лабораторије 

Уколико понудуподносигрупапонуђача,Изјаваморабитипотписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом. 

Уколико понуђач подоси понуду са подизвођачем ,понуђачједужан дадостави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IVодељак 3.),потписануод 
странеовлашћеног лицаподизвођачаиоверенупечатом. 

Наручилацможе предоношења одлукеододелиуговорадатражиодпонуђача,чијаје 
понудаоцењенакаонајповољнија,дадоставинаувидоригиналилиоверенукопију свихили 
појединихдоказао испуњеностиуслова. 

Акопонуђачу остављеномпримереномроку,којинеможебитикраћиод5дана,не 
доставинаувидоригиналилиоверену копију траженихдоказа,наручилацћењегову 
понудуодбитикао неприхватљиву. 
 

 
Понуђачниједужандадостављанаувиддоказекојису јавнодоступнинаинтернет 
страницаманадлежних органа. 
 
Понуђачједужандабезодлагања писменообавестинаручиоца обилокојој промениу везиса 
испуњеношћууслова изпоступка јавне набавке,која наступидодоношења 
одлуке,односнозакључењауговора,односнотокомважењауговораојавној набавци и даје 
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документује напрописани начин.



9 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕО ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76.ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУУСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И76. ЗАКОНА УПОСТУПКУЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

 

 

Ускладу сачланом77.став4.Закона,под пуномматеријалномикривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача,дајемследећу: 

 

 

 

И ЗЈ А В У 

Понуђач   упоступкујавне набавке- 
Посуђе од ростфраја бројЈН 4/2015, испуњавасвеуслове изчл. 75. и76. Закона, 
односноусловедефинисанеконкурсномдокументацијомзапредметнујавну набавку,и то: 

1) Понуђачјерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписану 
одговарајућирегистар; 

2) Понуђач и   његов   законски   заступник нису осуђивани   за неко од 
кривичнихделакао чланорганизоване криминалнегрупе,даније осуђиванза 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животнесредине,кривичноделопримањаилидавањамита,кривично дело 
преваре; 

3)  Понуђачунијеизреченамеразабранеобављањаделатности,којајена 
сназиувремеобјавепозивазаподношењепонуде; 

4)  Понуђачјеизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеу складу 
сапрописимаРепубликеСрбије(илистранедржавекадаима седиштена 
њеној територији); 
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5)  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштитинараду,запошљавању иусловимарада,заштитиживотне 
срединеигарантује дајеималац праваинтелектуалнесвојине; 

6) Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом- да понуђач није био у 
блокади у претходнетри обрачунске године (2012, 2013. и 2014. години) 
 

7) Понуђач располаже неопходнимпословним капацитетом-понуђач је у  претходне три 
године (2012. 2013. и 2014. године) извршио минимум три референтне испоруке 
добара,која су истоврсна предмету набавке за коју подноси понуду,укупне збирне 
вредности за наведени период од најмање5.000.000,00 динара; 

                  8) Понуђачрасполаже неопходним техничким капацитетом-понуђач у 
моменту подношења понуде располажеса минимум два теретна возила;  

9) Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом-да понуђач пре 
објављивања позива за подношење понуда има минимум 3 радно ангажована сервисера са 
сертификатом о обучености од стране произвођача машина.  

 
10) Понуђач поседујеСертификато здравственој исправности: за сваку врсту термоса и 
полипропиленског динхтунга издатог од aкредитоване лабораторије. 
 

 
. 
 

 
 
 

Место: 
Датум: 

 
 

М.П. 

Понуђач: 

 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјаваморабитипотписанаод 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групепонуђача и оверенапечатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУУСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА УПОСТУПКУЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

Ускладу сачланом77.став4.Закона,под пуномматеријалномикривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача,дајем следећу: 

 

 

И ЗЈ А В У 

 

Подизвођач   у поступку јавне 
набавке- Посуђе од ростфраја бројЈН 4/2015, испуњавасвеусловеизчл.75. 
Закона,односноусловедефинисанеконкурсномдокументацијомзапредметну јавну 
набавку, ито: 

1) Подизвођачјерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписану 
одговарајућирегистар; 

2) Подизвођачињеговзаконскизаступникнисуосуђиванизанекоод 
кривичнихделакао чланорганизоване криминалнегрупе,даније осуђиванза 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животнесредине,кривичнодело примања илидавања мита,кривично дело 
преваре; 

3) Подизвођачу нијеизреченамеразабранеобављањаделатности,којајена 
сназиувремеобјавепозивазаподношењепонуде; 

4) Подизвођачјеизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбине 
ускладу сапрописимаРепубликеСрбије(илистранедржавекадаима 
седиштена њеној територији). 

 

Место:                                     М.П. 

Подизвођаћ
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VУПУТСТВОПОНУЂАЧИМА КАКОДАСАЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИО ЈЕЗИКУНАКОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђачподноси понудуна српскомјезику. 

2. НАЧИННАКОЈИПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђачпонудуподноси непосредно илипутемпоштеузатвореној коверти или кутији, 
затворенунаначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћуутврдитида сепрви 
пут отвара.Наполеђиниковертеили накутији навести називиадресупонуђача. 

Услучајудапонудуподносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасе радио 
групи понуђачаи навести називеиадресусвихучесникаузаједничкојпонуди. 
Понудудоставитинаадресу: Предшколска установа 'Савски венац'', Београд,Топчидерски 
венац бр. 1,са назнаком:,,Понудазајавну набавкудобара–Посуђе од ростфраја ЈН бр. 
4/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљенаод 
страненаручиоцадо  21.05.2015. годинедо 13часова. 

Наручилац ће,  по  пријемуодређенепонуде, наковерти,  односно кутији укојој се понуда 
налази,обележитивреме пријемаиевидентиратиброј идатум понуде према редоследу 
приспећа.Уколикојепонудадостављенанепосреднонаручилацћепонуђачу,на његов захтев, 
предатипотврдупријемапонуде.Употврдиопријемунаручилацћенавестидатуми сат 
пријемапонуде. 

Понудакојунаручилацнијепримиоу рокуодређеномзаподношењепонуда,односно 
којајепримљенапоистеку данаисатадокојегсемогу понудеподносити,сматраћесе 
неблаговременом. Оваква понуда ће се неотворена вратити понуђачу,уз назнаку да је 
неблаговремена. 

Приликомподношењапонудепонуђачје дужанда достави следеће: 

1- попуњен,потписанипечатомоверенобразацИзјавеоиспуњавањуусловаизчлана75. 
и76 Закона, запонуђача (Образац изјавеизпоглаваља IVодељак3.)са: 
-Копијама сертификата о обучености најмање 3 сервисера од стране произвођача 
машина за прање. 
-Копијама сертификата о здравственој исправности за термосе и за полипропиленски 
дихтунг, издат од акредитоване лабораторије 

2-попуњен,потписанипечатомоверенобразацИзјавеоиспуњавањуусловаизчлана75. 
Закона, заподизвођача(Образац изјавеизпоглаваља IVодељак3.), 

3-попуњен, потписанипечатом оверенОбразацпонуде(Образац бр. 1)из конкурсне 
документације);                                        

* У случају подношења заједничке понуде образац понуде попуњава, оверава печатом и 
потписује носилац посла. 

4-попуњен, потписанипечатом оверенОбразацструктуре цене(Образац бр. 2) 
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* У случају подношења заједничке понуде образац  структуре цене попуњава, оверава 
печатом и потписује носилац посла. 

5-моделуговора,попуњеннасвим местимагдејетопредвиђено,потписани 
печатираннапоследњојстраниуговорагдејетопредвиђено,чимепонуђачпотврђује 
даприхвата елементемоделауговора(Образацбр. 3);                       

*  У случају подношења заједничке понуде модел уговора попуњава, оверава печатом и 
потписује носилац  посла 

6-попуњен,потписанипечатомоверенобразацИзјавеонезависнојпонуди(Образац бр. 4). 
 
  * У случају подношења заједничке понуде образац изјаве мора бити потписан од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
7-попуњен,потписанипечатомоверенобразац трошкова припреме понуде(Образац бр. 5). 
 
*У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члангрупе понуђача 
који је носилац посла. 
 
**Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 8-попуњен,потписанипечатомоверенобразац Овлашћења за попуну бланко менице - 
менично овлашћење (са оригинал сопственом бланко меницом, копијом депо картона и 
потврдом о регистрацији менице), потписан и оверен од стране одговорног лица 
понуђача, са клаузулом "без протеста", у износу од најмање 2% од вредности понуде без 
ПДВ-а и са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. (Образац бр. 6). 
 
**У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и  оверавачлан групе 
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
***Пожељно је ставити меницу упластичнуфолију и повезати са осталом траженом 
документацијом. Иста не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак 
осим потписа и печата.  

 9-попуњен,потписанипечатомоверенобразац Изјаве понуђача о достављању средства 
финансијског обезбеђења, наведеног у моделу уговора. (Образац бр. 7). 
 
**У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и  оверавачлан групе 
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Набавканије обликованаувишепартија 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношењепонудесаваријантаманије дозвољено. 

 

 

5.НАЧИНИЗМЕНЕ,ДОПУНЕИ ОПОЗИВА 
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ПОНУДЕ 

У  рокузаподношење  понуде  понуђачможе даизмени,  допуни  или опозовесвоју 
понудунаначинкојије одређен заподношење понуде. 

Понуђачједужан да јасно  назначи који део  понуде мењаодносно  којадокумента накнадно 
доставља. 

Измену,допунуилиопозивпонудетребадоставитинаадресу: 

Предшколска установа ''Савски венац'', Београд, Топчидерски венац бр. 
1,саназнаком:„Измена понуде за јавну набавкудобара – Посуђе од ростфраја,ЈН 
бр4/2015-НЕОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавкудобара –Посуђе од ростфраја, ЈН бр4/2015-
НЕОТВАРАТИ”или  

„Опозивпонудезајавнунабавкудобара- Посуђе од ростфраја,ЈНбр. 4/2015-
НЕОТВАРАТИ” или  

„Изменаидопунапонудезајавнунабавкудобара–Посуђе од ростфраја,ЈНбр4/2015-
НЕОТВАРАТИ”. 

Наполеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресу понуђача.Услучају да понуду 
подносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасерадиогрупи понуђачаи навести 
називеиадресусвихучесникаузаједничкојпонуди. 

Поистеку роказаподношењепонудапонуђачнеможедаповученитидамењасвоју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ УЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач можедаподнесе само једнупонуду. 

Понуђачкојијесамосталноподнео понуду неможе истовременодаучествујеу заједничкој 
понуди или као  подизвођач,  нити исто лице  може учествовати увише заједничкихпонуда. 

УОбрасцу понуде(поглављеVI),понуђачнаводинакојиначинподносипонуду, 
односнодалиподносипонудусамостално,иликаозаједничку понуду,илиподноси 
понудусаподизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

УколикопонуђачподносипонудусаподизвођачемдужанједауОбрасцу понуде 
(поглављеVI)наведедапонуду подносисаподизвођачем,проценатукупневредности 
набавкекојићеповеритиподизвођачу,   акојинеможебитивећиод50%,каоидео 
предметанабавкекојићеизвршити прекоподизвођача. 

ПонуђачуОбрасцупонуденаводиназивиседиште подизвођача,уколикоћеделимично 
извршењенабавкеповеритиподизвођачу. 

Уколикоуговоројавнојнабавцибудезакљученизмеђу наручиоцаипонуђачакоји 
подносипонудусаподизвођачем,тајподизвођачћебитинаведениууговору ојавној набавци. 
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Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказе  оиспуњеностиусловакојису наведениу 
поглављуIVконкурснедокументације,у складусаупутствомкакосе доказује 
испуњеностуслова(Образац изјаве из поглаваља IVодељак3.). 

Понуђач употпуностиодговаранаручиоцузаизвршењеобавезаизпоступкајавне набавке, 
односно извршењеуговорнихобавеза, безобзиранабројподизвођача. 

Понуђачједужанданаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступкодподизвођача, 
радиутврђивањаиспуњеноститраженихуслова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА 

Понудуможеподнетигрупапонуђача. 

Уколикопонуду подносигрупапонуђача,саставнидеозаједничкепонудеморабити 
споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке,акојиобавезносадржиподаткеизчлана81.ст.4.тач.1)до6) Законаитоподаткео: 

 чланугрупекојићебитиносилацпосла,односнокојићеподнетипонудуикоји 
ћезаступатигрупупонуђачапред наручиоцем, 

 понуђачукојићеуимегрупепонуђачапотписатиуговор, 

 понуђачукојићеуимегрупепонуђачадатисредство обезбеђења, 

 понуђачукојићеиздатирачун, 

 рачунунакојићебитиизвршено плаћање, 

 обавезамасваког од понуђачаизгрупепонуђачазаизвршењеуговора. 

Групапонуђачаједужнададостависведоказеоиспуњеностиусловакојисунаведени у 
поглављуIVконкурснедокументације,у складусаупутствомкакоседоказује 
испуњеностуслова (Образац изјаве за понуђачаизпоглављаIVодељак3.). 

Понуђачи изгрупепонуђачаодговарајунеограничено солидарнопреманаручиоцу. Задруга 
може поднети понуду самостално, у своје име, а  за рачун задругара или заједничкупонуду 
уимезадругара. 

Акозадругаподносипонудуу својеимезаобавезеизпоступкајавненабавкеиуговора о јавној 
набавциодговаразадругаи задругариускладусазаконом. 

Акозадругаподносизаједничкупонудууимезадругаразаобавезеизпоступкајавне 
набавкеиуговорао јавној набавцинеограничено солидарно одговарајузадругари. 

 

9.НАЧИНИУСЛОВИПЛАЋАЊАИДРУГЕОКОЛНОСТИ ОДКОЈИХ 
ЗАВИСИПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ 

9.1. Захтеви упогледуначина,  рока и условаплаћања. 

 

Наручилацће извршити плаћање по испоруци посуђа од добара,која је предмет ове 
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набавке и то у року од 45дана од дана извршене испоруке опреме и достављања рачуна 
од стране Понуђача са пратећом документацијом. 

9.2. Захтев упогледурокаважењапонуде 

Рокважењапонуденеможебитикраћиод 30данаод данаотварања понуда. 
У случајуистекарокаважењапонуде, наручилацје 
дужандауписаномобликузатражи од понуђачапродужењерокаважењапонуде. 
 

Понуђачкоји  прихвати  захтевзапродужењерокаважењапонуде  наможемењати понуду. 

10.ВАЛУТАИНАЧИННАКОЈИМОРАДАБУДЕИЗРАЖЕНА ЦЕНАУПОНУДИ 

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.Цена у 
понудимора бити исказанау динарима,саи безпореза на додату вредност,са 
урачунатимсвимтрошковимакојепонуђачимау реализацијипредметнејавненабавке, стим 
даћесезаоценупонудеузиматиуобзир ценабез порезанадодатувредност. Уговорена цена је 
фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената,на основу којих је одређена.        

Акојеупонудиисказананеуобичајенонискацена,наручилацћепоступитиу складуса чланом92. 
Закона. 

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво бланко соло менице. 

За обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да уз 
понуду доставе оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са 
копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
овлашћењем за попуну менице – меничним писмом (Образац бр.6),насловљеним на ПУ 
"Савски венац", са клаузулом ,,без протеста“, у износу од 2% од вредности понуде без 
обрачунатог ПДВ-а,са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. 

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним 
недостатком понуде. 

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, биће у обавези да, у року од 
10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцуоригинал 
сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са 
копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ "Савски венац", са клаузулом „без 
протеста“, у износу од 10% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ, са роком важности 
30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.  
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Саставни део Конкурсне документације је Образац бр.7 - Изјава којом се понуђачи обавезују 
да ће, у случају доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено 
конкурсном документацијом. 

12.ПОДАЦИОДРЖАВНОМ ОРГАНУИЛИОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО 
ОРГАНУИЛИСЛУЖБИТЕРИТОРИЈАЛНЕАУТОНОМИЈЕ  ИЛИЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИОПОРЕСКИМОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИПРИЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА ИСЛ.,А КОЈИСУ ВЕЗАНИЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/ 

 
Подациозаштитиживотнесрединесемогудобитиу Агенцијизазаштиту животне 

срединеиуМинистарствуенергетике, развоја и заштитеживотне средине.Интернет адреса:  
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine 

 
Подациозаштитипризапошљавању иусловимарадасемогудобитиуМинистарству рада, 
запошљавањаи социјалнеполитике.Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs 

У предметној јавнојнабавци наведени подациседоказујупутемодговарајућеизјаве. 

13.ЗАШТИТАПОВЕРЉИВОСТИПОДАТАКАКОЈЕ НАРУЧИЛАЦСТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМАНА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка несадржиповерљиве информације које наручилацставља на 
располагање. 

Наручилацједужанда: 

1.чува као поверљивесвеподатке о понуђачима садржанеупонуди, којисупосебним 
прописомутврђеникао поверљивиикоје је као такве понуђач означиоупонуди, 

2.одбије давањеинформације која бизначила повредуповерљивостиподатака 
добијенихупонуди, 

3.чува као пословнутајнуимена понуђача, доистека рокапредвиђеног заотварање 
понуда. 

 

14.ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИСА 
ПРИПРЕМАЊЕМПОНУДЕ 

Заинтересованолицеможе,у писаномоблику путемпоштенаадресу наручиоца Предшколска 
установа ''Савски венац'',Београд,Топчидерски венац бр. 1, електронскепоште на e-
mail:pu.savskivenac@yahoo.com илифаксомнаброј 011/2662-839однаручиоца тражити 
додатне информацијеили појашњењау везисаприпремањемпонуде,најкасније5данапре 
истекароказаподношењепонуде. 

Наручилацћезаинтересованомлицуу року од3(три)данаодданапријемазахтеваза додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставитиу 
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писаномоблику иистовременоћетуинформацијуобјавитинаПорталу јавнихнабавки. 

Додатнеинформацијеили појашњењаупућују сесанапоменом„Захтевзадодатним 
информацијамаили појашњењимаконкурснедокументације,ЈН бр.4/2015. 

Аконаручилацизмениилидопуниконкурснудокументацију 8илимањеданапре истека роказа 
подношење понуда,дужанједа продужирокза подношење понудаи објавиобавештењео 
продужењуроказаподношењепонуда. 

Поистеку рокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилацнеможедамењанитида допуњује 
конкурснудокументацију. 

Тражењедодатнихинформацијаилипојашњењау везиса припремањемпонуде телефономније 
дозвољено. 

Комуникацијаупоступкујавненабавкевршисеискључивонаначинодређенчланом 20. Закона. 

 

15.ДОДАТНАОБЈАШЊЕЊА ОДПОНУЂАЧАПОСЛЕОТВАРАЊАПОНУДАИ 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА 

Послеотварањапонуданаручилацможеприликомстручнеоценепонудадау писаном облику 
захтеваодпонуђачадодатнаобјашњењакојаћемупомоћиприпрегледу, вредновању 
иупоређивању понуда,аможедавршиконтролу (увид)кодпонуђача, односно његовог 
подизвођача(члан93. Закона). 

Уколиконаручилацоценидасупотребнадодатнаобјашњењаилијепотребно 
извршитиконтролу(увид)кодпонуђача,односноњеговогподизвођача,наручилацће 
понуђачуоставити примерени рокдапоступипопозивунаручиоца, односно да омогући 
наручиоцуконтролу(увид) код понуђача, као икод његовог подизвођача. Наручилац може уз 
сагласностпонуђачада извршиисправкерачунских грешака уочених 
приликомразматрањапонудепо окончаномпоступкуотварања. 

У случајуразлике измеђујединичнеиукупне цене, меродавнаје јединичнацена. 

Акосепонуђачнесагласи саисправкомрачунских грешака,наручилац ћењегову 
понудуодбитикао неприхватљиву. 

16.ВРСТАКРИТЕРИЈУМАЗА ДОДЕЛУУГОВОРА 

Уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда садржи најнижу понуђену цену. 

17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМАНАОСНОВУКОЈИХЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИДОДЕЛУ УГОВОРАУ СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕДВЕИЛИ 
ВИШЕПОНУДА САИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уситуацијикада постоједве иливише понудаса истомпонуђеном ценом,наручилац ћеуговор 
доделити понуђачу,чија је понуда раније поднета Наручиоцу. 
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18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕПРОИЗИЛАЗЕ ИЗВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђачједужан да уоквирусвојепонуде достави  изјавудатупод  кривичноми 
материјалномодговорношћу дајепоштоваосвеобавезекојепроизилазеизважећих 
прописаозаштитинараду,запошљавању иусловимарада,заштитиживотнесредине, 
каоидагарантуједајеималацправаинтелектуалнесвојине (Образацизјавеиз поглавља 
IVодељак3.). 

 

19.КОРИШЋЕЊЕПАТЕНТА ИОДГОВОРНОСТЗАПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20.НАЧИНИРОКЗАПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВАЗАЗАШТИТУПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтевзазаштиту праваможедаподнесепонуђач,односносвакозаинтересованолице или 
пословно удружење у њихово име. 

Захтевзазаштиту праваподносисеРепубличкојкомисији,апредајенаручиоцу. 
Примеракзахтевазазаштиту праваподносилацистовременодостављаРепубличкој 
комисији.Захтевза заштитуправаседостављанепосредно,илипрепорученом 
пошиљкомсаповратницом.Захтевзазаштиту правасеможеподнетиу току целог поступка 
јавне набавке, противсваке радњенаручиоца,осимуколикоЗаконом није 
другачијеодређено.Оподнетомзахтеву зазаштиту праванаручилацобавештавасве учесникеу 
поступку јавненабавке,односнообјављујеобавештењеоподнетомзахтеву 
наПорталујавнихнабавки, најкаснијеуроку од 2 данаод данапријемазахтева. 

Уколикосезахтевомзазаштиту праваоспорававрстапоступка,садржинапозиваза подношење 
понуда иликонкурснедокументације, захтевће се сматратиблаговременим уколикоје 
примљенодстране наручиоцанајкасније 3дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања.Утомслучајуподношења захтевазазаштитуправадолазидо 
застоја роказаподношењепонуда. 

Последоношења одлукеододелиуговораизчл.108.Закона илиодлукеообустави 
поступкајавненабавкеизчл.109.Закона,рокзаподношењезахтевазазаштитуправа је 5данаод 
данапријемаодлуке. 

Захтевомзазаштиту праванемогусеоспораватирадњенаручиоцапредузетеу поступку  јавне 
набавке акосу  подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
зањеговоподношење пре истекарока за подношење понуда,а подносилац захтеваганије 
поднео преистекатог рока. 

Акојеуистом поступку јавне набавке поновоподнетзахтевза заштиту праваодстране 
истогподносиоца захтева,утом захтевусе немогу оспораватирадњенаручиоца закоје је  

 

подносилац захтева знао илимогао знатиприликомподношењапретходног захтева. 
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ПодносилацзахтеваједужанданарачунбуџетаРепубликеСрбијеуплатитаксуод 

40.000,00динара(бројжирорачуна:840-742221843-57,позивнаброј 50-016,сврха: 
Републичкаадминистративнатаксасаназнакомнабавкенакоју сеодноси,корисник: Буџет 
РепубликеСрбије). 

Поступак заштитеправапонуђачарегулисанјеодредбамачл. 138.-167. Закона.Подносилац 
захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати 
таксе, у износу од 40.000,00 динара, на жиро рачун број:840-742221843 – 57, модел 97, позив 
на број 50-016,прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна 
такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке 4/2015“. 

 

21.РОКУКОЈЕМЋЕУГОВОРБИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговоројавнојнабавцићебитизакљученсапонуђачемкојемједодељенуговор,у року од 8 дана 
одданапротекароказаподношењезахтевазазаштиту праваизчлана149. Закона. 

Услучајудајеподнетасамоједнапонуданаручилацможезакључити уговорпре 
истекароказаподношењезахтевазазаштиту права,у складу сачланом112.став2. тачка5) 
Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образац бр. 1 



21 
 

 

 

  П  О  Н  У  Д  А  бр._________ од____________________године 

 

 
ЗА НАБАВКУ ПОСУЂА ОД РОСТФРАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“ 

 
 
Начин наступања (заокружити) 

1. самостално 
2. са подиспоручиоцем/има 
3. као група понуђача 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА 
Назив понуђача/носиоца посла  
 

 

Адреса седишта  
 

 

Одговорно лице   
Особа за контакт  
Телефон  
Телефакс  
Електронска пошта  
Текући рачун понуђача и банка  
Матични број понуђача  
Порески индентиф. број (ПИБ)  

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 
Назив члана групе/подиспоручиоца  

Адреса седишта 
 

 

Одговорно лице   
Особа за контакт  
Телефон  
Телефакс  
Електронска пошта  
Текући рачун и банка  
Матични број   
Порески индентиф. број (ПИБ)  

Део предмета и % укупне вредности 
набавкекоји ће се извршити 
прекоподиспоручиоца (не већи од50%) 
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Рок важења понуде  
(уписати број дана) 

_______ дана (минимум 30) од дана отварања 
понуда 

 
Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 
 
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 МП        Потпис одговорног лица понуђача 
 
           Датум:_________________                                             _______________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

*У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са 
подиспоручиоцем/има, под бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а 
под бројем 2 навести податке о члану групе понуђача,односно подиспоручиоцу. Уколико је 
број чланова групе понуђача, односно број подиспоручилаца већи,прву страну обрасца понуде 
фотокопирати у потребном  броју примерака  и прикључити постојећем обрасцу. 
** У случају подношења заједничке понуде,носилац посла попуњава, потписује и печатом 
оверава образац  понуде. 
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Образац бр. 2 

 

                                              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  
 
 

Ред 
бр. Назив артикла  

Кол
и 

чина 
у 

ком. 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а (са 
трошкoв. 
испоруке) 

Укупна 
цена без 

ПДВ  
(са 

трошков. 
испоруке) 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна цена 
саПДВ (са 
трошков. испоруке) 

1. 2. 3. 4. 5=(3x4) 6.        7=(5+ПДВ) 

1. 

ТЕРМОС,ИНОКС 22 лит.израђен 
од киселоотпорног нерђајућег  
челика  Ц, 4580-АИСИ304, има 
полипропиленски међу 
поклопац, спољни пречник ф-
340мм, унутрашњи пречник  ф-
310мм, три копче  за затварање и 
три ручке за ношење 

15 

    

2. 

ТЕРМОС,ИНОКЦ 12 лит.израђен 
од киселоотпорног нерђајућег  
челика Ц-4580-АИСИ-304, има 
полипропиленски међу 
поклопац, спољни пречник ф-
340мм, унутрашњи пречник 
310мм, три копче за затварање и 
три ручке за ношење 

15 

 

    

3. 
РУЧКОНОШЕ  3/1, израђен од 
киселоотпорног челика Ц-4580-
АИСИ-304 

 

10 

 
    

4. 
ПЛЕХОВИ-ПЕКАРСКИ, 
ИНОКС-Ц-4580- АИСИ-304 дим: 
600x400x50мм 

10 
    

 
5. 
 

КАШИКЕ РФ-супена 200 
    

6. КУТЛАЧА РФ-1лит. 6 

    



24 
 

7. ТАЊИР ДУБОКИ, инокс 22цм 30 
    

8. МЕСОРЕЗНИЦА Ф-250-
професионална 

2 
    

9. 
ПОСТОЉА ЗА ТЕРМОСЕ  
ИНОКС-АИСИ-304 дим: 
400x1200x150мм 

12 
    

10. 

МАШИНА  ЗА ПРАЊЕ  БЕЛОГ 
ПОСУЂА,СА УГРАЂЕНИМ 
ОМЕКШИВАЧЕМ  ВОДЕ, са две 
температуре испирања-65 
степени Ц и 85 степени Ц, 
теоретски  капацитет мин: 
40/30/25 корпе/сат и брзи програм 
65 корпи/сат, три основна 
програма прања и три 
интезитивна  програма, 
економични програм, тихи 
програм и програм за отклањања 
каменца, дим: 600x650x780мм, 
укупна прикључна снага 6,0kw, 
напон:380в-415в/3н, висина 
уметања посуђа мин:305мм, дим 
корпе:500x500мм, стандардна 
опрема:  
-жичана корпа за шоље и тањире 
V-делна,  
-жичана корпа за тањире и 
тембала-VI-делна,  
-жичана равна корпа, корпа за 
приборПВЦ-VIII-делна, уграђене 
посуде и дозатори  за средство 
прања и средствоиспирања, 
уграђен систем машине са 
екраном  на додир са којима се 
бира врста посуђа  која се пере, са 
три  нивоа заштите  преко којих 
се приступа информацијама у 
машини који  су интегрисани на 
дисплеју машине. 

1 

    

11. 

ВИСЕЋИОРМАН-ИНОКС-АИСИ-
304 отворени, 
дим:1000x700x300ммсацентрално
мполицом дебљине 30мм,израђен 
од киселоотпорног инокс-а АИСИ 
304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) 
 дебљине 0.8мм, 

1 
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12. 
 

 

ВИСЕЋИ ОРМАН-,ИНОКС-
АИСИ-304 са крилним  
вратима,дим:1000x400x300ммса 
централном полицом дебљине 
30мм, израђен од 
киселоотпорног инокс-а 
АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) 
дебљине 0.8мм, 

1 

    
 

13. 

РАДНИ  СТО  СА ДОЊОМ 
ПОЛИЦОМ дим: 
1000x700x850мм зидни, израђен 
од киселоотпорног инокс-а 
АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580), 
дебљина радне плоче и доње 
полице 40мм, дебљина инокса 
0.8мм, радна плоча са предње 
стране лучна, радијуса 20мм, 
носећа конструкција инокс 
кутијасти профили 40x40x1,2мм 
увучени у односу на радну плочу 
за 20мм, леђни део подигнут 
100мм, дебљине 15мм и затворен 
са бочне стране, све у комплету 
са штелујућим ПВЦ ногицама 
РАДНИ  СТО, ИНОКС-АИСИ-
304 са доњом полицом, 
дим:1000x700x850мм 

1 

    
 
Упутство:  
1. Трошкове испоруке чине (транспортни трошкови са истоваром у магацин купца) 
2. У колону 6 се уписује стопа ПДВ за сваки актикал која је важећа на дан подношења 
понуде 
 
Укупна вредност без ПДВ (са трошковима испоруке): ____________________________ 
 
Укупна вредност са ПДВ (са трошковима испоруке): _____________________________ 
 
 
 MППотпис овлашћеног лица 
 
                                                                                              _____________________________                        
* У случају подношења заједничке понуде Образац структуре цене,попуњава, потписује и 
оверава носилац посла



26 
 

Образац бр. 3 

 

 

 

МОДЕЛУГОВОРАО КУПОПРОДАЈИ ПОСУЂА ОД 
РОСТФРАЈА  

 

                               Закључен дана __________________ у Београду  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 1. Предшколска установа "Савски венац" из Београд , 
Топчидерски венац бр. 1, ПИБ 102194741, Матични број  
                                             07036213,коју заступа директор Гордана Петровић ( у даљем 
тексту: Купац), с једне стране  
2.  ___________________________________________, 

                                             ___________________________________кога заступа   

__________________________( у даљем тексту: Продавац ) 

 

    ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  Купопродаја посуђа од ростфраја за 
потребе Предшколске установе „Савски венац“ 

 

Члан 1.  

 Продавац се обавезује да Купцу испоручи Посуђе од ростфраја.Врста, количина  и цене 
добра  из става 1. овог члана, утврђене су према  усвојенojПонуди Продавца бр. __________ 
од ___. ___. 2015. године, чији је саставни део образац структуре цене, а који заједно чине 
саставни део овог Уговора. 
У складу са наведеном понудом, Продавац ће реализацију уговора делимично поверити  
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
(навести назив и седиште сваког ангажованог подиспоручиоца, део предмета и % укупне 
вредности набавкекоји ће се извршити прекоподиспоручиоца (не већи од50%), уколико је 
Продавац у понуди наступио са подиспоручиоцем/има). 
У складу са наведеном понудом, Продавац ће реализацију уговора извршити са следећим  
члановима групе понуђача: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(навести назив и седиште осталих чланова групе понуђача). 

Члан 2. 
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                    Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате  у обрасцу структуре 
цене (из члана 1. овог Уговора), који чини саставни део овог уговора. 
                    Укупна вредност добара са трошковима испоруке без  ПДВ-а 
износи_______________________  динара 
(словима:_______________________________________________________________________
______________________________________________________динара). 
                  Укупна вредност добара са трошковима испоруке са ПДВ-ом износи 
____________ 
динара(словима:__________________________________________________________ 
__________________________________ динара). 
У укупну вредност су урачунати трошкови испоруке, које чине транспортни трошкови са 
истоваром у магацин Купца. 
 

Члан 3. 

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, преда 
Купцусредство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:  
оригинал сопствену бланко меницу,са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и 
доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну 
менице, насловљеним на Предшколску установу „Савски венац“ Београд, за добро 
извршење посла у износу од најмање 10% од вредности уговора (са ПДВ-ом), са роком 
важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.  
 
 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да ће посуђе од ростфраја, које је предмет овог уговора, 
испоручитиКупцу у року од 10дана од дана упућивања конкретног појединачног захтева 
Купца, са тачно наведеним називима и количинама тражених добара. 

Члан 5. 

             Купац се обавезује да ће купопродајну цену из чл. 2 овог уговора, у укупном износу 
од _______________________ динара са ПДВ исплатити  Продавцу на текући рачун 
бр.__________________________  код  ____________________ банке у року од 45 дана од 
дана  испоруке опреме и достављања фактуре од стране Продавца са пратећом 
документацијом. 

Члан 6. 

              Уговорне стране сагласне су да ће се примопредаја робе извршити на адреси Купца, 
Београд, Топчидерски венац бр. 1, у присуству овлашћених лица Купца и Продавца. 
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Члан 7. 
 

 Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 
добара из чл. 1. овог Уговора, о чему се сачињава Записник који потписују представници 
Продавца и Купца. Приликом примопредаје, представници Купца су дужни да испоручена 
добра на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах 
саопште Продавцу.  

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања испоручених 
добара од карактеристика добара предвиђених техничким спецификацијама добара, стране 
уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима.   
Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року 
од 15 дана од дана сачињавања истог.   
          У случају да Продавац не отклони недостатке и одступања утврђена Записником 
најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања истог, Купац има право да одбије пријем 
добара и да реализује средствао обезбеђења за добро извршење посла.   

У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке и одступања, Купац има 
право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без 
одлагања, или да благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку, као и кад се 
недостатак показао тек по протеку шест месеци од предаје добара.  

Уколико Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин 
и под условима предвиђеним Уговором, Купац може реализовати средство обезбеђења 
предвиђено чл. 3. овог Уговора. 
 

Члан 8. 

Продавац даје гаранцију за испоручена добра из члана 1. овог уговора, од дана извршене 
примопредаје добара, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
добара. 

Гаранција за понуђена добра је ____ године (минимум 24 месеци) од дана извршене 
примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
добара. 

  
Члан 9. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 
може захтевати раскид овог Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у 
потпуности и благовремено извршила.  

Раскид овог Уговора се захтева писаним путем - изјавом која садржи основ за раскид 
Уговора и доставља се другој уговорној страни, са раскидним роком од 15 дана.  

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје 
разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима 
 

Члан 10. 

            За све што овим уговором није изричито регулисано примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 



29 
 

Сва спорна питања уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају спора по овом 
уговору надлежан је Привредну суд у Београду 

Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до 
испуњења уговорних обавеза.  

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. 
Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
 

Члан 12. 

 

             Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка 

 

   ЗА ПРОДАВАЦА ЗА КУПЦА 

____________________ _____________________ 

Гордана Петровић 
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Образац бр. 4 

 

    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 

 

У складуса чланом26. Закона, 
 ,(Називпону
ђача) 

Даје 

 

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  јавне набавке добара- Посуђе од ростфраја,ЈН бр4/2015поднео независно, 
бездоговорасадругимпонуђачима илизаинтересованимлицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потписпонуђача 
 
 

 

 

Напомена:Услучајупостојањаоснованесумњеуистинитостизјаве онезависној 
понуди,наручулацћеодмах обавеститорганизацијунадлежнузазаштиту 
конкуренције.Организација надлежназазаштиту конкуренције,може понуђачу, 
односнозаинтересованом лицу изрећимеру забране учешћау поступку јавне набавке 
акоутврди дајепонуђач,односнозаинтересовано лице повредилоконкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу законакојимсе уређује заштитаконкуренције. Мера 
забранеучешћаупоступкујавненабавке можетрајати додве године.Повреда 
конкуренцијепредстављанегативнуреференцу,усмислучлана82. став1.тачка2) Закона. 

Уколико понудуподносигрупа понуђача,   Изјаваморабитипотписанаод стране 
овлашћеног лица свакогпонуђача из групепонуђача и 
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Образац бр. 5 

 

 

 

 

                                     ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у 
поступку јавне набавке добара-Посуђе од ростфраја,ЈН бр.4/2015 имао следеће 
трошкове:  

           Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади 
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати трошкова.  

 

 

                    М.П     Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                       _______________________________ 

 

 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава 
носилац посла 

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде 

 

 

 

 

 



32 
 

Образац бр. 6 

 
 
 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

 

 

                   На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета  

 

 

ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса)  

МБ____________________________________  

ПИБ: ____________________________________  

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ 
БАНАКА:_________________________________________________ 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: 
_______________________________________________ 

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)  

ИЗДАЈЕ  

 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице- 

 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа «Савски венац» (у даљем тексту: Поверилац)  

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети 
серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
поднете у поступку јавне набавке добара-Посуђе од ростфраја,ЈН бр4/2015. 

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу 
од____________________(словима:______________________________________динара), 
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и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим 
прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета 
у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.  

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године. (до истека 
понуђеног рока важења понуде).  

 

 

 

 

 

 

_________________                                   МП                   __________________              

  (место и датум)                                                            (потпис одговорног лица) 

 

 

 

 

 

 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан 
групе понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство 
обезбеђења. 
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Образац бр. 7 

 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у 
случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавкедобара-Посуђе од 
ростфраја,ЈН бр4/2015 у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној 
набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење 
посла, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, потврдом о 
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице 
насловљеним на ПУ "Савски венац", које мора садржати клаузулу „без протеста“, у 
износу од 10% од вредности уговора са  ПДВ-ом, са роком важности минимум 30 дана 
дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза, као средство 
финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза. 

 
  
 

 
 

     М.П.                    Потпис овлашћеног лица 

                       _____________________ 

 

 

  

 * У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и 
оверавачлан групе понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача 
дати средство обезбеђења 


