Предщкплска устанпва „Олга Грбић“

ЈАВНА НАБАВКА
–намирнице за припремаое хране-прехрамбени прпизвпди
пп партијама
Јавна набавка брпј 01/2017
Јавна набавка мале вреднпсти пп партијама

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН 1/2017

ЈНМВ брпј:01/2017

Предщкплска устанпва „Олга Грбић“ Кпсјерић Р. Петрпнијевић 4 кап нарушилац у ппступку
јавне набавке мале вреднпсти брпј ЈНМВ 01/2017, на пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 i 68/15), шлана 6. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Службени гласник Републике Србије“бр.86/15) и Одлуке п ппкретаоу ппступка
јавне набавке мале вреднпсти за набавку дпбара – намирнице за припремаое хране је припремип
следећу

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ

САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ:

Назив поглавља

Ппзив за ппднпщеое ппнуде-уптствп ппнуђашима
Предмет јавне набавке
Образац ппнуде
Табеларни деп ппнуде са упутствпм какп да се пппуни
Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама
Образац трпщкпва припреме ппнуде
Образац изјаве п независнпј ппнуди
Мпдел угпвпра

Страна
3
3
5
6-11
12
13
14
15-16

Укупан брпј страница кпнкурсне дпкументације: 16.
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ЈНМВ брпј : 01/2017

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ- УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА
Нарушилац Предщкплска устанпва „Олга Грбић“ Кпсјерић Р. Петрпнијевић 4, на пснпву шлана
39. став 5. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти ппзива све заинтереспване ппнуђаше да
бесплатнп преузму кпнкурсну дпкументацију са Ппртала Управе за јавне набавке
(хттп://ппртал.ујн.гпв.рс/), и да ппднесу ппнуду у ппступку јавне набавке мале вреднпсти брпј
01/2017, за набавку дпбара – намирнице за припремаое хране-прехрамбени прпизвпди пo
партијама за Предщкплску устанпву „Олга Грбић “ у Кпсјерићу. Ппнуђена цена у пвпм ппступку не
мпже бити већа пд уппредиве тржищне цене.
ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ
Нарушилац: Предщкплска устанпва „Олга Грбић“ Кпсјерић Р. Петрпнијевић 4, Кпсјерић 31260,
матишни брпј:07110138, ПИБ: 101087872
ВРСТА ППСТУПКА
Ппступак јавне набавке мале вреднпсти, за набавку дпбара.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.1/2017.су дпбра
намирнице за припремаое хране-прехрамбени
прпизвпди po партијама
-Месп и месне прерађевине 15100000
-Свеже впће и ппврће15300000
-Остале намирнице щирпке пптрпщое 15800000
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
Правп ушещћа имају сви заинтереспвани ппнуђаши кпји испуоавају пбавезне услпве за ушещће
у ппступку јавне набавке, прпписане шланпм 75. Закпна п јавним набавкама и кпнкурснпм
дпкументацијпм. Испуоенпст наведених услпва, ппнуђаш дпказује дпкументима из шлана 77. Закпна
п јавним набавкама, а у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације и ппзива за ппднпщеое
ппнуда.
Акп ппнуђаш има седищте у странпј држави, дпкументација за дпказиваое услпва мпра бити
издата пд стране надлежнпг пргана државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и преведена на српски језик
и пверена пд стране судскпг тумаша.
Сва дпкумента кпјима се дпказује испуоенпст услпва из шлана 77. Закпна п јавним набавкама
мпгу се дпстављати у непвереним кппијама. Укпликп је ппнуђаш регистрпван у јавнпм регистру
ппнуђаша, у складу са шланпм 78. Закпна п јавним набавкама, није дужан да приликпм ппднпщеоа
ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва. Испуоенпст свих тражених услпва, псим услпва из
шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна п јавним набавкама, ппнуђаш мпже дпказивати пптписанпм и
пешатиранпм изјавпм, датпм ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, кпјпм пптврђује да
испуоава све услпве.
УВИД И ПРЕУЗИМАОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Неппсредан увид и преузимаое кпнкурсне дпкументације сви заинтереспвани ппнуђаши мпгу
изврщити лишнп на адреси нарушипца, у рпку пд 3 дана пд дана пбјављиваоа тј. слаоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда.
Укпликп заинтереспвани ппнуђаш ппднесе писани захтев за дпстављаое кпнкурсне
дпкументације (електрпнски, ппщтпм или телефакспм), нарушилац ће у најкраћем мпгућем рпку, пп
мпгућству истпга дана, исту дпставити ппщтпм, телефакспм или електрпнскпм ппщтпм.
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Кпнкурсна дпкументација мпже бесплатнп бити преузета и са Ппртала Управе за јавне
набавке.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 02. марта
2017.гпдине дп 10 часпва закљушнп. Ппнуђаш треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику.
Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп
кпнкурсне дпкументације.
НА ППНУДИ МПРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРПЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнакпм: ''ППНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/2017 –НАБАВКА ДПБАРА –НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАОЕ ХРАНЕ – НЕ
ПТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИПЦА КАП И НАЗИВ, АДРЕСА И БРПЈ ТЕЛЕФПНА ППНУЂАЧА.
Неблагпвремене, непптпуне и незатвпрене ппнуде неће бити разматране.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
Ппнуда се ппднпси на српскпм језику.
Цена у ппнуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. и са ПДВ-пм Ппнуда мпра да важи најмаое
60 дана пд дана птвараоа ппнуде.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже ппвући нити меоати свпју ппнуду.
Пбразац ппнуде мпра бити пппуоен у целпсти пднпснп сви артикли из партије
Кпмисија неће разматрати ппнуду укпликп цене нису исказане збирнп-укупнп
ПТВАРАОЕ ППНУДА
Отвараое ппнуда пбавиће Кпмисија 02.марта 2017. гпдине, у 10:15 часпва у прпстпријама
нарушипца.
Ппнуда мпра бити јасна, недвпсмислена, шиткп пппуоена, пверена пешатпм и пптписана пд
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Физишкп присуствп ппнуђаша ппступку птвараоа ппнуда није пбавезнп.
Отвараоу ппнуда мпгу, без ппсебнпг ппзиваоа, присуствпвати пвлащћени представници
ппнуђаша, кпји су дужни да свпја писмена пвлащћеоа предају председнику кпмисије пре птвараоа
ппнуда.
РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Нарушилац се пбавезује да пдлуку п дпдели угпвпра дпнесе у рпку пд 10 дана пд дана
птвараоа ппнуда.
Нарушилац ће пдлуку п избпру најппвпљније ппнуде пбјавити на Ппрталу јавних набавки у
рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.
ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу нарушипца, путем
ппщте, телефакса или електрпнскпм ппщтпм, захтевати дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези
са припремаоем ппнуде, а нарушилац ће, у најкраћем временскпм рпку, пп мпгућству истпга дана,
пдгпвпр прпследити ппнуђашу. Оспба за кпнтакт је Гпран Штулић
е-маил: goran65@mts.rs. телефпн и факс: 031/781-484 (радним данима, у перипду пд 09:00 – 14:00
шаспва).
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп.
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ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:
Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (е-маил):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда
ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси
група ппнуђача
2) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН 1/2017

ТАБЕЛАРНИ ДЕП ППНУДЕ ПАРТИЈА 1. Рпба ширпке пптрпшое

Назив

Јед
мер

Кплиш.

1

Алева паприка, црвена, млевена, слатка, пак. 100 гр.

кпм

100

2
3

Бибер млевени, пак. 5 гр.
Бикарбпна спда, пак. 20 гр.

кпм
кпм

100
50

4

Бпранија, смрзнута, жута, пак.450 гр.

кпм

600

5

Бращнп пщенишнп, тип 400

кг

1300

6
7

Цимет , пак. 5 гр.
Чај камилица, филтер врећице

кпм
кутија

30
200

8

Чај нана, филтер врећице
Чај щипурак, филтер врећице

кутија
кутија

200
100

9

кутија

25

10
11

Чпкплада, крем табла, црна , пак. 2,6 кг.
Крем , мещавина млешнпг и какап призвпда,
пак. 800 гр.
Гращак смрзнути, пак. 450 гр.

кпм
кпм

150
600

12

Гриз , пщенишни Тип 400, пак. 200 гр.

кпм

50

13

Хлеб , Т -500, 500 гр.

кпм

8000

14
15

Јаја – класа А- тежина 60-65 гр.
Какап прах, пак. 100 гр.

кпм
кпм

25000
30

16

Кешап , благи, пак. 1 лит.

лит

250

17

Кекс, ппсни, пак. 750 гр.

кпм

200

18
19

Кисела впда , пак. 1,5 л.
Кпцка за супу, пилећа, пак. 44 гр.

кпм
кпм

100
250

20

Кпкпс, пак. 100 гр.

кпм

60

21

Кпре за питу и гибаницу , пак. 500 гр.

кпм

450

22
23

Кифла празна 150 гр.
Краставшићи пак. 680 гр.

кпм
кпм

100
300

24

Кукуруз щећерац смрзнути пак. 450 гр.

кпм

5

25

Квасац вакумирани пак. 450 гр.

кпм.

30

26
27

Лплбер пак. 15 гр.
Макарпна гркљаншићи пак, 400 гр.

кпм
кпм.

50
1000

28

Маргарин дијет за мазаое, пак. 500 гр.

кпм

100

29

кпм

500

30

Маргарин, стпни, пак. - 250 гр.
Мармелада мещана, јабука, бресква, вищоа,
- пак. 2,9 кг.

кпм

30

31

Мещанп ппврће смрзнутп,царска м. пак. - 450 гр.

кпм

300

32
33

Мещанп ппврће за шпрбу смрзнутп, пак. 450 гр.
Мещанп ппврће за ђувеш, пак 450гр.

кпм
кпм

300
50

34

Нес-квик , пак. 400 гр.

кпм

15

35
36

Обланде за тпрте, пак. 210 гр.
Ориганп, пак. 3 гр.

кпм
кпм

150
200

37

Пиринаш пљущтени, пак 1 кг.

кг

200

38

Залеђена вищоа без кпщпица, пак. 300 гр.

кпм

50

39

Пращак за пецивп, пак. 12 гр.

кпм

1500

Јед. Цена
без ПДВа

Укупнп
безПДВа

Јед цена
саПДВпм
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Укупнп
саПДВпм

40
41
42
43

Презле, пак. 200 гр.
Прпјинп бращнп 1/1
Пудинг шпкплада, пак. 40 гр.
Пудинг ванила, пак. 40 гр.

кпм
кг
кпм.
кпм.

50
100
200
200

44

Млевени кекс, пак. 5 кг.

кпм

10

46
47
48

Сирће алкпхплнп , пак. 1 лит.
Лиснатп тестп залеђенп, сир-щунка
Лиснатп тестп залеђенп, вищоа

лит
кг
кг

50
100
100

49

Супа резанци, пак. 400гр.

кпм

200

50

Сп јестива, пак. 1 кг.

кг

100

51
52

Спк , впћни спк, мин. 30% впћа, пак. 2 л.
Риба спм, филети

лит
кг

350
350

53

Сусам пак. 100 гр.

кпм

5

54

Шећер ситни, кристал

кг

600

55
56

Шећер у праху, пак 250 гр.
Туоевина-185г- кпмад у уљу

кпм
кпм

100
600

57

Уље сунцпкретпвп, рафинисанп, пак. 1 л.

лит

1200

58

Ванилин щећер, пак. 10 гр.

кпм

700

59

пак

300

60

Впда за пиће, негазирана, пак. 5л.
Зашин, дпдатак јелима са сущеним ппврћем,
пак. 1 кг.

кг

200

61

Зашин перщун, пак. 13 гр.

кпм

100

62
63

Млекп дугптрајнп -2,8 % м.м. 1/1
Млекп краткптрајнп - 2,8% м. м. 1/1

лит
лит

1000
1000

64

Јпгурт 2,8% м.м. 1/1

лит

4 000

65

Павлака кисела, мин 20% м.м. пак. 0.7 л.

Кпм

200

66
67
69
70
71
72
73
74
75
79
80
81

Сир пплутврди масни, мин 25 % м.м.
Сир меки, мин 35% м.м.
Киселп млекп 2,8%м.м. пак 0,4л
Спанаћ замрзнут, пак 400 гр.
Цвекла кпнзервисана, пак 720 гр.
Паприка филети, кпнзервисана, пак. 720 гр.
Брпкпли, замрзнут, пак 400 гр
Спк јабука, мин 30% впће, 200 мл
Еурп крем, блпк, 25 гр
Крем банана
Напплитанка 1/1
Млешна шпкплада, пак 100 гр

кг
100
кг
800
кпм
100
кпм
44
кпм
70
кпм
20
кпм
22
кпм
250
кпм
250
кпм
250
кг
50
кпм
250
________________________
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
М.П.

ПОНУђАЧ:

____________________
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
________________

Сви прпизвпди мпрају бити прпизведени у складу са Закпнпм п безбеднпсти хране (Сл. гласник РС, 41/09
Динамика испоруке: Пп пптреби, најмаое три пута недељнп дп 13 шаспва.
Начин испоруке: Франкп магацини купца – истпваренп.
Рок испоруке: 3 дана за редпвна требпваоа, 1 дан за ванредна требпваоа
При трансппрту рпбу защтитити пд загађеоа, пщтећеоа и превпзити у пдгпварајућем впзилу.
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1. Сваку исппруку треба да прати птпремница, са ташним ппдацима п врсти рпбе, кплишини, цени, кап и датуму и месту исппруке
2. Перипдишнп дпстављаое Извещтаја п здравственпј исправнпсти прпизвпда.
3. Приликпм сваке исппруке треба да прати уредна и пптпуна декларација.
4. Прпизвпђаши артикала из пве партије мпрају имати ХАЦЦП
5. Уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву (атест) да је испорука по отпремници безбедна за употребу
6. Прпизвпди мпрају имати јаснп назнашен датум прпизвпдое и рпк упптребе или упптребљивп дп, и мпра бити упакпван у пригинал пакпваое .

Услови који се траже за млеко и млечне производе:
-Решење ,Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину ) да објекат за производњу и прераду млека и
млечних производа испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен за производњу и прераду млека и млечних производа.
(доставља се после избора понуђача пре прве испоруке)
-Извештај о здр.исправности производа према динамици назначеној у уговору са акредитованом кућом (периодично према уговору)
-Потврда о уведеном ХАЦЦП систему (доставља се после избора понуђача пре прве испоруке)
Понуђач мора поседовати наменско доставно возило.
Млеко и млечни производи треба да испуњавају све захтеве из Правилника о квалитету И другим захтевима за млеко, млечне
производе, композитне млечне производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ", бр. 26/2002 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник,
4/2004 - др. правилник и 5/2004 и "Сл. гласник РС", бр. 21/2009 - др. правилник и 33/2010 - др. правилник)
Услови који се траже за јаја:
Кокошија јаја, класа „А“, тежина 65-60 грама, првог квалитета која су искључиво неоплођена, свежа, која нису прана или механички
чишћена, а класирана су и оргинално упакована првог дана од дана прикупљања. Љуска треба да је нормалног облика, чиста и
неоштећена, висина ваздушне коморе јајета треба да је мања од 6 мм и непокретљива. Жуманце приликом просветљавања јајета треба
да се види као сенка нејасних обриса и да је при наглом окретању јајета непокретно или незнатно покретно. Беланце треба да је бистро
и компактно, не сме да буде страних материја, не сме да има заметак ни страних мириса.
Понуђач мора приложити :
-Решење, Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде (Управе за ветерину ) да објекат за производњу и прераду јаја
испуњава ветеринарско санитарне услове(доставља се после избора понуђача пре прве испоруке)
-Извештај о здр.исправности производа према динамици назначеној у уговору са акредитованом кућом (периодично према уговору)
- Потврда о уведеном ХАЦЦП систему. (доставља се после избора понуђача пре прве испоруке)
Понуђач мора поседовати наменско доставно возило.
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ТАБЕЛАРНИ ДЕП ППНУДЕ ПАРТИЈА 2. МЕСП И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10.
11.

Назив
Јунећи бут /щницле/
Свиоски бут /щницле/
Пилеће месп /филе/
Ћевапи
Млевенп месп (70% јун.- 30%
свио.)
Паризер ппсебна кпбасица, пак
800 гр. (свиоскп ,механишки

Јед.
мере
кг
кг
кг
кг

Јединична
цена без
Кпличина
пдв-а
50
500
400
10

кг

50

сепарисанп пилеће месп и маснп ткивп

кг

200

Пащтета јетрена у лименци, мин
јетре 10%, пак 150 гр.
Сланина месната, сува
Шункарица
Пилећа јетра
Маст

кпм.
кг.
кг.
кг.
Кг.

100
200
250
20
50

________________________
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

Укупнп
без пдва

Јединична
цена са
пдв-пм

Укупнп са
пдв-пм

____________________
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
М.П.

ПОНУђАЧ:________________________

Сви прпизвпђаши мпрају имати уведен ХАЦЦП систем према Закпну п безбеднпсти хране (Службени гласник РС, 41/09)
Месп мпра имати жиг ветеринарске инспекције и идентификаципну пзнаку на декларацији.
Динамика испоруке: Дп три пута недељнп, дп 13 шаспва.
Начин испоруке: Франкп магацини купца – истпваренп
При трансппрту рпбу защтитити пд загађеоа, пщтећеоа и превпзити у пдгпварајућем впзилу са расхладним уређајем.
ДПКУМЕНТАЦИЈА:
1 Сваку исппруку треба да прати птпремница, са ташним ппдацима п врсти рпбе, кплишини, цени, кап и датуму и
месту исппруке.
2. Изјава прпизвпђаша, атест, пптврда или други дпкумент прпизвпђаша да је исппрука пп птпремници здравственп
исправна (безбедна за упптребу).
3. Рещеое Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде (Управа за ветерину) да пбјекат за
прпизвпдоу и прераду меса испуоава ветеринарскп санитарне услпве и да је пдпбрен (дпставља се уз ппнуду).
4. Пптврда п уведенпм ХАЦЦП систему за клаое и пбраду меса и израду прпизвпда пд меса ( дпставља се уз
ппнуду).
5. У слушају да ппнуђаш нема сппствену кланицу пптребнп је прилпжити и кппију Угпвпра са кланицпм у кпјпј је
уведен НАССР систем (дпставља се уз ппнуду)
6. Декларација са ИД пзнакпм.
7. Извещтај п здравственпј исправнпсти прпизвпда. (дпставља се према динамици узпркпваоа кпје је назнашенп у
Угпвпру са акредитпванпм устанпвпм.
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ТАБЕЛАРНИ ДЕП ППНУДЕ ПАРТИЈА 3. ВПЋЕ И ППВРЋЕ
Назив

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Банане, I класа
Грпжђе црнп, I класа
пд 01.08.-15.11
Грпжђе белп, I класа
пд 01.08.-15.11.
Јабуке, I класа
Кајсије, I класа
15.06-31.07
Киви, I класа
Краставац свеж, I класа
Oд 01.06.-15.10.
Крпмпир млади
Од 15.05.- 30.06
Крпмпир, I класа
Купус рани
Од 15.03.-15.05.
Купус свеж, I класа
Лимун, I класа
Лубеница, I класа
15.07.-15.09
Лук бели /дпмаћи/, I класа
Лук црни, I класа
Лук млади, веза
Мандарине, I класа
Нектарина, I класа
Од 15.06.-15.09.
Паприка свежа-бабура, I
класа пд 15.07.-15.10.
Паприка щиља, I класа
пд 15.07.-15.10.
Парадајз свеж, I класа
пд 01.06-15.10
Пасуљ бели, I класа
Спанаћ, свеж, I класа
Шаргарепа, свежа, I класа
Тиквице , I класа
Од 01.06-15.10
Зелена салата бпкпр, I
класа пд 01.03-01.07.
Крущка, I класа
Ппмпранча, I класа
Бресква, I класа
Од 15.06.-15.09.

Јед.
мере

Кпличина

кг

1000

кг

100

кг
кг

100
1000

кг
кг

200
50

кг

200

кг
кг

100
2300

кг
кг
кг

300
1000
250

кг
кг
кг
кпм
кг

500
10
350
20
350

кг

150

кг

100

кг

150

кг
кг
кг
кг

300
500
5
400

кг

300

кпм
кг
кг

150
300
300

кг

200

Јединична
цена без
пдв-а

Укупнп
без пдв-а

Јединична
цена са пдвпм

Укупнп са
пдв-пм
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30
31
32
33
34
35
36
37
38

Трещоа, I класа
15.05.-15.06.
Шљива, I класа
01.07.-15.08
Вищоа, I класа
15.06-01.08.
Диоа, I класа15.07.-15.09
Цвекла, I класа
Карфипл, I класа
Кпрнищпни, I класа
Целер, I класа
Плави патличан, I класа

кг

10

кг

20

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

5
50
20
20
20
5
20

М.П.

____________________

______________________

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

УКУПНО СА ПДВ-ОМ
ПОНУЂАЧ:

Карактеристике: Воће и поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и не сме бити квашено. По величини уједначено (класирано).
Упаковано у адекватну амбалажу. При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу.

Динамика испоруке: По потреби, најмање два пута недељно до 13 часова.
Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено.
Рок испоруке: 3 дана
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Сваку испоруку треба да прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и месту испоруке.
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници здравствено исправна (безбедна за употребу).
3. Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности.
4. Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или упоребљиво до , и морају бити упаковани на
начин својствен врсти робе.
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујем да у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти – набавка намирница за припремаое хране ЈНМВ 1/2017 испуоавам све услпве из шл. 75. ЗЈН,
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп да је ппнуђаш:
1) Регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1)
ЗЈН);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
(шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН);

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН);
4) Да ппщтује пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Пптпис ппнуђаша
_____________________

Напомена: Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача и пверена печатпм.
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ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа
ппнуде, какп следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш
тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ппнуђаш, даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке брпј
2/2017 , Намирнице за припремаое хране ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту
кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне
набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг
ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм
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МПДЕЛ УГПВПРА
Закљушен ____ __________ 2017. гпдине између:
Угпвпрне стране:
 Предшкплска устанпва „Плга Грбић“ Кпсјерић кпга заступа директпр Бпжпвић Зприца ( у даљем
тексту: купац) и


Предузећа__________________________________из______________________,кпје
________________________,
ПИБ_________,
матишни
брпј__________,
_________________ кпд „_____________“ (у даљем тексту: прпдавац)

текући

заступа
рашун

Угпвпрне стране кпнстатују да је пп спрпведенпм ппступку јавне набавке брпј 01/2017, за набавку
дпбара – _________________________________________________ – партија ____ за Предщкплску устанпву
„Олга Грбић““ у Кпсјерићу , изабрана ппнуда ппнуђаша ___________________из ______________ па угпвпрне
стране пвим угпвпрпм уређују међуспбна права и пбавезе какп следи.
Члан 1.
Прпдавац се пбавезује да према услпвима из пвпг угпвпра, у складу са прихваћенпм ппнудпм брпј:
_______________ пд _____________ гпдине исппруши угпвпрену кплишину рпбе кпја је предмет угпвпра пп
укупнпј цени пд __________________ динара (без ПДВ-а) пднпснп ____________________ динара (са ПДВпм)Прпдавац је сагласан да гарантује цену рпбе и пстале услпве из ппнуде
Члан 2.
Прпдавац ће рпбу исппрушивати сукцесивнп, према пптребама Купца, а на пснпву дпбијене наручбине
путем факса или телефпна, најкасније 24 шаса унапред.
Члан 3.
Цена рпбе пбухвата сва пакпваоа и ппмпћна и защтитна средства пптребна да се спреше пщтећеоа или
губитак рпбе.
Рпк плаћаоа је не краћи пд 15 дана а најдужи у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], рашунајући пд дана исппстављаоа
рашуна. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Члан 4.
Рпба се исппрушује франкп магацину Предщкплске устанпве Кпсјерић.
Трпщкпви трансппрта, утпвара, истпвара, и псигураоа рпбе дп ускладищтеоа у магацин Купца, падају на
терет прпдавца.
Члан 5.
Рпба мпра бити упакпвана пд стране Прпдавца у амбалажи и на нашин кпји је прпписан за пву врсту рпбе
и кпји мпра рпбу пбезбедити пд делимишнпг и пптпунпг пщтећеоа при утпвару, трансппрту, претпвару и
ускладищтеоу.
Прпдавац се пбавезује да ће рпбу пщтећену или изгубљену тпкпм трансппрта, или евентуалнп ппгрещнп
упакпвану, пднпснп исппрушену у кплишини маопј пд угпвпрене, надпкнадити Купцу п свпм трпщку.
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Члан 6.
Рпба кпја је предмет ппнуде мпра бити са важећим рпкпм упптребе (на ппшетку рпка)и декларацијпм.
Све пригпвпре на квалитет и кплишину, Купац је дужан да истакне Прпдавцу приликпм преузимаоа рпбе,
а за скривене мане у рпку пд 5 дана пд пријема рпбе у писанпј фпрми.
Члан 7.
Купац задржава правп да изврщи дпдатну хемијскп биплпщку кпнтрплу рпбе у пвлащћенпј институцији
на терет Прпдавца. У слушају неисправнпсти Купац ће рпбу вратити, уз пбавезу Прпдавца да му дпстави
исправну рпбу, щтп мпже бити и један пд разлпга за једнпстрани раскид Угпвпра пд стране Купца.
Члан 8.
Купац мпже раскинути угпвпр у слушају:
-Исппрука рпбе непдгпварајућег квалитета
-кащоеоа прпдавца са исппрукама требпване рпбе
-укпликп се утврди хемијскп биплпщка неисправнпст рпбе
-укпликп се исппрушује рпба другпг прпизвпђаша пд пне захтеване у ппнуди
-акп прпдавац искаже цене у фактури веће пд цена из ппнуде а није дпбип сагласнпст за ппвећаое пд
купца
-укпликп из билп кпг разлпга неки пд атрикала не исппрушује у рпку пд 5 дана пд дана требпваоа
Члан 9
Угпвараши су сагласни да се цена мпже прпменити укпликп се услед прпмена на тржищту прпмени
тржищна цена прпизвпда у висини прекп 15% а накпн прптека 4 месеца пд дана закљушеоа угпвпра.
Прпдавац је дужан да п свакпј иницијативи за прпмену цена у смислу предхпднпг става пвпг шлана ,
писменп пбавести директпра Предщкплске устанпве, с тим да ће се прпмеоене цене примеоивати пд дана
пптписиваоа писмене сагласнпсти пбе угпвпрне стране, кпјим ће се регулисати прпмена цене.
О иницијативи за смаоеое цена, Купац ће писменп пбавестити прпдавца, стим да ће се прпмеоене цене
примеоивати пд дана пријема писменпг пбавещтеоа пд стране Прпдавца, пднпснп пптписиваоа писмене
сагласнпсти пбе угпвпрне стране .
Укпликп угпвпрне стране не ппстигну сагласнпст п прпмени цена такп да једна пд угпвпрених страна
једнпстранп раскине угпвпр, птказни рпк изнпси 15 дана.
Члан 10.
У слушају сппра надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 11.
Дпбра кпја су предмет пвпг угпвпра су пквирне пптребе на гпдищоем нивпу, а угпвпр траје дп
закљушеоа угпвпра у ппступку јавне набавке за 2018.гпдину.
Нарушилац задржава правп кпрекције угпвпрених кплишина дпбара, у слушају измеоених пкплнпсти у
ппслпваоу Нарушипца.
Члан 12.
Угпвпр је сашиоен у два истпветна примерка, пд кпјих пп један примерак задржава свака угпвпрна
страна
Прпдавац
Купац
____________
_______________
КОСЈЕРИЋ
Брпј: ___________________ Датум:________________________.гпд.
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