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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку добара:  
 

НАБАВКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА ДИСТРИБУТИВНУ КУХИЊУ  

ЈН. бр.14/2018 
 

 
 

 

Рок за подношење понуда: 

 

 

13.12.2018. године у 13 часова 

 

Понуде доставити на адресу: 

 

  

Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак 

Јавно отварање понуда у просторијама 

Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак 

(вртић „Мали капетан“): 

 

13.12.2018. године у 13:15 часова 

 

Новембар 2018. године 
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      На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15 ), Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4245/1 од 29.11.2018. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку број 4245/2 од 29.11.2018. године године, наручилац Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак је припремио  

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
за јавну набавку добара број 14/2018 

 

НАБАВКА И МОНТАЖА ОПРЕМА ЗА ДИСТРИБУТИВНУ КУХИЊУ  
- поступак јавне набавке мале вредности - 

(ЧЛАН 39  ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4 

 

IV 

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

испуњеност тих услова 

7 

         V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 18 

VII Модел уговора 24 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 28 

IX Образац трошкова припреме понуде 35 

X Образац изјаве о независној понуди 36 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 37 

XII Образац споразума као саставног дела заједничке понуде 38 

XIII Менично овлашћење за добро извршење посла 39 

XIV Менично овлашћење за отклањање недостатсака у гарантном року 40 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак. 

Радно време наручиоца: Од понедељка до петка, од 07 до 15 часова. 

Интернет страница наручиоца:  www.mojedetinjstvo.edu.rs 

 

2. 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. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 14/2018 су добра- Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу  

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5.Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. 

     

6. Контакт: 

Милован Гојковић 064 85 12 053  

Милан Младеновић 064 85 10 608 

Ана Станић Миливојевић, службеник за јавне набавке, 032/347-534, 064/ 20 -10 -330 

       e-mail: pu.mojedetinjstvo@gmail.com 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 14/2018 су добра- Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу  

Назив и ознака из општег речника набавке  39141000 Кихињски намештај и опрема 45421000 Столарски радови и уградња столарије 

39220000 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство 31600000 Електрична опрема и апарати 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
mailto:pu.mojedetinjstvo@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 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. 

 

 

1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 Врста и количина добара одређене су планираним/процењеним потребама Наручиоца у спецификацији и количини : 

 

Ред. 

бр.  
НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА 

Јединица 

мере 
Количина Цена 

1. 

РАДНИ СТО   

Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а  АИСИ304  18/10; Дебљина радне плоче 

40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке; 

Дебљина инокса радне и доње плоче мин. 0.8мм, дебљина доње плоче 40мм; Носећа 

конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну 

плочу за 15 мм; Руб на задњој страни подигнут за 50мм; Све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама; Дим: 160x70x85 цм 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

1 

 

2. 

СУДОПЕРА ДВОДЕЛНА  

Базени 500х500х300мм, десно, са доњом решеткастом полицом целом дужином. Од 

водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10; Дебљина инокса радне 

плоче и судопер базена је мин.1мм; Дебљина инокса доње плоче 0.8мм, дебљина 

доње полице 40мм; Базени пресовани, без варова са заобљеним угловима; Носећа 

конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну 

плочу за 15 мм; Руб на задњој страни подигнут за 50 мм; Маска од инокса дебљине 

мин. 0.8мм на три стране. Базени десно, у левом делу равна површина ради смештаја 

машине за прање тањира. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама и 

мешајућом хромираном туш батеријом на флексибилном цреву, уградна, са славином 

Дим: 200x70x85 цм 

комад 1  

3. 

КОНЗОЛНА ПОЛИЦА 

Израђена од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10; Дебљина 

инокса полице 0.8мм; Дебљина полице 40мм; У комплету са припадајућим носачима 

Дим: 100x40x6 цм 

комад 1  

4. 

НЕУТРАЛНИ СТО  

Двострана клизна врата, са средњом полицом. Од водоотпорног и киселоотпорног 

иноx-а АИСИ304 18/10; Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са 

слојем материјала за пригушење буке; Дебљина инокса радне, доње и средње плоче 

комад 2  
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мин. 0.8мм, дебљина плоча 40мм; Носећа конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни 

подигнут за 50мм; Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама; Клизна врата су са 

бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња 

површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од инокса 

дебљине мин. 0.8мм, у склопу врата по целој висини потребно је да буде  ручка за 

отварање Дим: 190x70x85 цм 

5. 

НЕУТРАЛНИ СТО  

Двострана клизна врата, са средњом полицом. Од водоотпорног и киселоотпорног 

иноџ-а АИСИ304 18/10; Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са 

слојем материјала за пригушење буке; Дебљина инокса радне, доње и средње плоче 

мин. 0.8мм, дебљина плоча 40мм; Носећа конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм; Руб на задњој страни 

подигнут за 50мм; Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама; Клизна врата су са 

бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња 

површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од иноxа 

дебљине 0.8мм, у склопу врата по целој висини потребно је да буде ручка за 

отварање Дим: 120x70x85 цм 

комад 1  

6. 

ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ   

Клизна врата, израђен од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10; Са 

централном полицом дебљине 30мм, инокса  дебљине мин. 0.8мм; Клизна врата са 

бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња 

површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења, израђена од инокса 

дебљине 0.8мм; у склопу врата треба направити целом висином ручку за отварање 

Дим: 160x40x60 цм 

комад 2  

7. 

ДВОЕТАЖНА ПЛАТО КОЛИЦА  
Дим. полица 82x50 (+3%) цм све у иноксу АИСИ304; Носиви иноx оквир од цеви 

мин. фи 25 мм, са четири обртна точка пречника мин. 100 мм, сви точкови са 

одбојницима, два точка са кочницама; Ручке су продужени део носивог оквира; 

Носивост мин. 98 кг, висина 90-93 цм 

комад 5  

 

 

8. 

 

 

ПОЛИЦА ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА  

Полица израђена од водоотпорног и кисело отпорног иноx-а АИСИ304 18/10. Пуна 

горња плоча дебљине мин. 40 мм, инокса дебљине мин. 0,8мм. Носећа конструкција 

инокс кутијасти профили 20x40x 1.2 мм са укрућењем  

на све четири стране. Са ногицама висине 50 цм, дужине 100 цм, дубине 40 цм  

 

комад 1  
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9. 

ИНДУКЦИОНА ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ  
За припрему и подгревање хране,кратко време загревања. Лед 

дисплеј.Стаклокерамичка плоча за кување.Нивои снаге од 1 до 10. Постављање 

времена укључивања у размаку од 5 минута. Опсег температуре мин. од 60 до 240
0
C, 

лед контролна лампица за температуру.Избор снаге мин. од 0,4 до 3kW. Предвиђена 

за посуде пречника од мин. 12 до 24 цм. Заштитни механизам у случају да је посуда 

празна у виду звучног сигнала,након чега се уређај сам искључује.Бука мања од 

70ДБ. Прикључна снага мин. 3 kW, 230V/50Hz. Димензија макс. 350x430x125 мм. 

ЦЕ сертификат или одговарајуће  

комад 1  

10. 

ФРИЖИДЕР  

Намењен чувању намирница на температури изнад 0
0
Ц.Енергетски разред мин.А. 

Запремина мин.173 литара, нето.Полице од стакла, мин.пет. Сијалица у 

унутрашњости фрижидера. Фиока за  поврће. Врата фрижидера су са променљивим 

смером отварања, са ручком. Фрижидер има  граничнике ради одвајања од зида. 

Ногице су штелујуће.Максимална бука 39дБ(А). Инстал. снага макс. 62W. Дим. 

550х600х1000 мм (±5%). ЦЕ сертификат или одговарајуће 

комад 1  

11. 

ШТАПНИ МИКСЕР  
Састоји се од штапа дужине 295-310мм и жице мутилице. Променљива брзина штапа 

мин. 2300 до 9600 обртаја у минути.Променљива брзина жице мутилице мин. 500 до 

1800 обртаја у минути. Дужина миксера са штапом 720mm (±3%). База мотора од 

нерђајућег челика. Снага мин. 350W, 230V/50Hz. ЦЕ сертификат или одговарајуће 

комад  1  

12. 

УВ СТЕРИЛИЗАТОР  НОЖЕВА 

Орман од нерђајућег челика, капацитета мин. 10 ножева. Врата провидна, са 

микропрекидачем. Држач ножева од нерђајућег челика, са заштитном решетком. 

Тајмер мин. 60 секунди.Сигнална лампа. УВ лампа 16W(±2%), 230В,50-60Хз. ЦЕ 

сертификат или одговарајуће.  

комад 1  

13. 

ЕЛЕКТРИЧНИ КИПЕР 80 ЛИТАРА 

Кућиште уређаја и горње радне површине израђене од нерђајућег лима АИСИ304, 

завршне обраде површина scotch brite. Горња радна површина  мин. 60 мм, дебљине 

мин. 2 мм. Са радијусом на предњој страни мин. 7 мм. Округле регулационе ногице 

штелујуће по висини  Уграђене посебне ThermoPlateAl плоче, које обезбеђују бољи 

пренос топлоте и равномену температуру на свим деловима површине дна посуде и у 

којима су у посебним изрезима смештени електрични грејачи. Посуда од нерђајућег 

челика израђена са заобљењима у угловима, макс. дубине 238 мм. Дно посуде је 

дебљине мин. 15мм израђено од нерђајућег челика АИСИ304 на којима су 

шрафовима причвршћени алуминијумски сегменти са уграђеним грејачима. 

комад 1  
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Поклопац посуде уравнотежен да самостално стоји у свим позицијама отварања. 

Ширина површине негрејаног дела /хладна зона/ дна базена не сме прелазити 23 мм. 

Подизање посуде мануелно, са окретним точкићем, са прегибном ручицом, који су 

израђени од дуропластичног материјала, отпорног на високе температуре. Дугме за 

укључење и регулацију температуре, са кућиштем-постељицом. Прекидач укључења 

и термостат на командној плочи одвојено монтирани и нису у истој оси. У 

електрични тококруг, поред термостат, уграђен и термички осигурач-термостат који у 

случају неправилног деловања искључи апарат као и крајњи магнетни прекидач. 

Апарат има довод воде у посуду, са вентилом за воду на предњој страни апарата и 

фиксном лулом за воду. Прикључна снага 9-10 kW, 400В/3Н/АЦ. Дим: 800х900х900 

мм. ЦЕ сертификат или одговарајуће 

 

НАПОМЕНА:   

    Понуђачи су дужни да уз понуду доставе копију каталога/извода из каталога произвођача са фотографијом и означеним моделом за сва 

понуђена добра, који садржи детаљне техничке карактеристике и из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђених 

добара са захтевима из техничке  спецификације. Такође, понуђачи су дужни да уз понуду доставе и копије захтеваних сертификата из техничке 

спецификације.  Уколико је документ на страном језику уз исти треба доставити и превод на српски језик који не мора бити оверен од стране 

судског тумача, а наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда уколико оцени да је неопходно затражи од понуђача да доставе 

превод оверен од стране судског тумача.  

     Понуђачи су дужни да као саставни део понуде доставе, сходно одредбама Закона о здравственој исправности предмета опште употребе 

(„Сл.гласник РС“ број 92/2011) и Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 

промет („Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), стручно мишљење и извештај о испитивању којим се потврђује да су добра на 

ред.броју 1,4 и 5 из техничке спецификације, здравствено исправни.  

     Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда од понуђача затражи додатна појашњења и/или се обрати произвођачу ради провере  

веродостојности достављеног документа. 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

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

1.1Табела 1 – Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Образац 3. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
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 
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дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 
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 (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) ЗЈН); 

  4. 

 

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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац  у поглављу X ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услов за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом 

 

Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања понуда изврши контролу испуњености услова за учешће у 

предметном поступку јавне набавке од стране понуђача, члана групе понуђача и/или подизвођача увидом у релевантна документа. Уколико 

утврди да је понуђач, члан групе понуђача и/или подизвођач доставио нетачне податке та понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ 

за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 

тачка 3) ЗЈН. 

 

1.2Додатни услови:  

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ФИНАНСИЈСКИ, ПОСЛОВНИ, ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
Понуђач је дужан да докаже да располаже: 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то: 

-Да у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен јавни позив за подношење понуда није био у блокади пет дана 

узастопно. У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.Уколико понуђач 

наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов. 

Доказ: Понуђач уз понуду прилаже Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која ће обухватити захтевани 

период или да наведе интернет страницу на којој је овај податак доступан. 
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2. 
ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то: 

-Да у моменту подношења понуде има уведен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, систем 

управљања заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу 

на раду према захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001:2008 за област сертификације производње, трговине и монтаже професионалне опреме 

за угоститељство. 

Доказ: Фотокопије сертификата који су издати од стране акредитованих тела за сертификацију захтеваних система/стандарда.Сертификати 

треба да буду достављени на  српском језику уколико су издати на страном језику, потребно је доставити и превод оверен од стране судског 

тумача за предметни страни језик. 

3. 
 

ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то: 

-Да понуђач у моменту подношења понуде има (за ред.бр. 11 и ред.бр 13 из техничке спецификације) овлашћен/сертификован сервис за 

територију РС од стране произвођача понуђених добара или да има уговор о сервисирању са правним лицем које је овлашћено/сертификовано 

за сервис за територију РС од стране произвођача наведених добара. У оба случаја неопходно је имати најмање једно радно ангажовано лице 

које је овлашћени сервисер од стране произвођача. 

Доказ:Фотокопија овлашћења/сертификата за сервис и сервисера/е издатих од стране произвођача и копија уговора о сервисирању између 

понуђача и правног лица у случају уговореног сервиса са наведеним називом и бројем јавне набавке. За радно ангажована лица доставити 

основ радног ангажовања (образац М или уговор о раду или други основ ангажовања у складу са Законом о раду) као доказ да су радно 

ангажовани код понуђача или уговорног правног лица. 

-Да понуђач у моменту подношења понуде има минимум 1 возило за превоз уговорених добара минималне носивости 600 кг. 

Доказ: Фотокопија очитане саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања или уколико понуђач није наведен као власник возила, поред 

важеће саобраћајне дозволе треба доставити и правни основ коришћења истог (уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) 

 

V  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН          

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  ЗЈН  понуђач доказује достављањем следећег доказа у понуди: 

-Изјавом о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности на обрасцу из конкурсне документације 

Испуњавање додатних  услова понуђач доказује достављањем уз понуду: 

Понуда са подизвођачем: 

  Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

  Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  
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Заједничка понуда: 

  Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

  Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

 Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који садржи: 

1.) податке о 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. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки Понуђач (који самостално подноси понуду или са подизвођачем, односно група понуђача која подноси заједничку понуду са или без 

подизвођача) је дужан да достави попуњене, потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом понуђача обрасце из конкурсне 

документације, на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Напомене:Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података којим 

доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, о тој промени писмено обавести Наручиоца, са назнаком „Поступак јавне 

набавке мале вредности – добра – 14/2018 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу и да је документује. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе наведене у тачкама 

од 1) до 3) Табеле 1. овог обрасца, сходно чл. 78. ЗЈН-а. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен  конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 

понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе.  

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама. 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ        

      Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе.  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа те државе. 

ПРОМЕНЕ        

     Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 

која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 

начин.  
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2.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 

страном језику достави и превод тог документа на српски језик.  

 

2.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку бр.14/2018  Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.12.2018. године до 13 часова.  

Јавно отварање понуда је истог дана, 13.12.2018. године у 13:15 часова, у просторијама наручиоца ул.Немањина бб, Чачак (вртић „Мали 

капетан“).    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број 

и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 

понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће 

предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. 

  

2.3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

2.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак, 

са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, ЈН бр. 14/2018   - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, ЈН бр. 14/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, ЈН бр. 14/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, ЈН бр.14/2018 - 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. 

 

2.5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

2.6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  
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 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством 

како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу 

са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено 

солидарно одговарају задругари. 

 

2.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ 

8.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

         Начин плаћања: Плаћање је 100% авансно, на рачун добављача, у року од 15 дана од дана испостављања авансног рачуна. 
 

8.2. Захтеви у погледу рока, начина и места испоруке  

      Рок за испоруку и монтажу добара је 20 дана од дана достављања поруџбенице, и то: 

-За добра под редним брojем: 11-Штапни миксер, 12-УВ Стерилизатор ножева и 13 – Електрични кипер 80 литара из техничке спецификације 

рок за испоруку и монтажу је након закључења уговора. Место испоруке и монтаже  је вртић „Младост“ Книћанинова бб. 

-За добра под редним брojем 1-Радни сто,2-Судопера дводелна,3-Конзолна полица,4-Неутрални сто,5- Неутрални сто,6-Висећи ормарић,7-

Двоетажна плато колица,8- Полица за прихват термоса,9- Индукциона плоча за кување и10- Фрижидер, рок за рок за испоруку и монтажу је 

након завршетка радова на реконструкцији и адаптацији вртића „Полетарац“ које се очекује до краја фебруара 2019.године. Наручилац 

задржава право да продужи рок за испоруку, уколико објекат не буде завршен и спреман за опремање. Место испоруке и монтаже је вртић 

„Полетарац“, ул.Хајдук Вељкова бр.9 који се налази на катастарској парцели к.п.бр 884 КО Чачак. 
 

8.3. Захтеви у погледу гарантног  рока  

     Гарантни рок за испоручена добра: 

-за уређаје под редним бр.9, 10, 11, 12 и 13 из техничке спецификације не може бити краћи од 2 године од дана испоруке и монтаже добара и 

- за добра под редним бр.1, 2, 3, 4, 5, 6,7 и 8 из техничке спецификације не може бити краћи од 1 године од дана испоруке и монтаже добара. 

 

8. 4 .  Захтев у погледу рока важења понуде  

     Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у 

писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 

може мењати понуду. 
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8.5.  Други захтеви 

    Понуђачи су дужни да уз понуду доставе копију каталога/извода из каталога произвођача са фотографијом и означеним моделом за сва 

понуђена добра, који садржи детаљне техничке карактеристике и из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђених 

добара са захтевима из техничке  спецификације. Такође, понуђачи су дужни да уз понуду доставе и копије захтеваних сертификата из техничке 

спецификације.  Уколико је документ на страном језику уз исти треба доставити и превод на српски језик који не мора бити оверен од стране 

судског тумача, а наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда уколико оцени да је неопходно затражи од понуђача да доставе 

превод оверен од стране судског тумача.  

     Понуђачи су дужни да као саставни део понуде доставе, сходно одредбама Закона о здравственој исправности предмета опште употребе 

(„Сл.гласник РС“ број 92/2011) и Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 

промет („Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), стручно мишљење и извештај о испитивању којим се потврђује да су добра на 

ред.броју 1,4 и 5 из техничке спецификације, здравствено исправни.  

     Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда од понуђача затражи додатна појашњења и/или се обрати произвођачу ради провере  

веродостојности достављеног документа. 

 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену   су урачунати трошкови  израде,  испоруке,  монтаже.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

1) Понуђач је обавезан да уз понуду достави Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 

аванса у укупној вредности понуде са роком важења најмање 20 дана од дана техничког пријема изведених радова, која мора бити 

безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист: Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, ул. 

Немањина бб, 32000 Чачак, и то:  

Понуђач коме буде додељен уговор се обавезује да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

аванса на износ авансне уплате са урачунатим ПДВ-ом, са роком важења најмање 20 дана од дана техничког пријема изведених 

радова.Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
У случају наступања услова за продужење рока испоруке добара, Добављач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције. 
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Понуђач може поднети банкарску гаранцију банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  

2) Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације. 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да меницу за добро извршење посла на износ од 10% од укупне вредности закљученог 

уговора (без урачунатог ПДВ-а) достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора, са роком важења најмање 20 дана од 

дана истека уговора.  

           Меница за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора (без урачунатог ПДВ-

а)предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје добара, са роком важења до 20 дана од дана истека уговора. 

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.  

У случају наступања услова за продужење рока испоруке добара, Добављач је у обавези да продужи важење менице 

 

     У случају да понуду подноси група понуђача све менице, гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као 

доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да 

може у име групе понуђача дати средства обезбеђења. 

 

11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 14/2018 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, донеће се 

применом критеријума „најнижа понуђена цена“ тако што ће се порeдити понуђена укупна цена, дата у Обрасцу понуде, рангирањем 

прихватљивих понуда.  

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте 

дужи рок важења понуде. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, Наручилац ће доделити уговор понуђачу 

који понуди дужи рок важења понуде. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок важења понуде, наручилац ће изабрати 

понуђача кроз жреб. 

       Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, 

уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА  
Не постоје технички пројекат и планови. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА 

ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ  
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронским путем на e-mail тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са  припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом 

лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 

на Порталу и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде или 

указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији заинтересовано лице ће упутити на 

адресу наручиоца: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак или e-mail: pu.mojedetinjstvo@gmail.com са 

напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације или указивање на уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији –JN 14/2018 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, тако да e-mail стигне код 

наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење  о продужењу рока за 

подношење понуда. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење 

додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке 

врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20. Закона. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 

ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке 

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне 

цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 

ЛИЦА 

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

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

     Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине.   
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 18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу 

уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: pu.mojedetinjstvo@gmail.com 

тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије 

одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву које садржи податке из Прилога 3Љ на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 

и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 

претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

 

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 члан 149. ст. 3.и 4. Закона, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може 

закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 

оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; 

позив на број: 50-016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи; корисник: Буџет Републике Србије 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

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; 

mailto:pu.mojedetinjstvo@gmail.com
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(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 бројем 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 наведене под бројем 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 наведене под бројем 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. 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по протеку рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу 

са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр.14/2018  Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно 

податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
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Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
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Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број 

учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Добра- бр.14/2018  Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

_______________________________________ динара 

 

Износ ПДВ 

 

 

_______________________________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

_______________________________________ динара 

 

 

Начин и рок плаћања:  
 

 

 

Плаћање је 100% авансно, на рачун добављача, у року од 15 дана од дана испостављања авансног рачуна. 
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Рок испоруке и монтаже: 

  

       

Рок за испоруку и монтажу добара је 20 дана од дана достављања поруџбенице, и то: 

 

      -за добра под редним брojем: 11-Штапни миксер, 12-УВ Стерилизатор ножева и 13 – Електрични кипер 

80 литара из техничке спецификације након закључења уговора, у вртићу „Младост“, ул.Книћанинова бб у 

Чачку и 

 

       -за добра под редним брojем 1-Радни сто,2-Судопера дводелна,3-Конзолна полица,4-Неутрални сто,5- 

Неутрални сто,6-Висећи ормарић,7-Двоетажна плато колица,8- Полица за прихват термоса,9- Индукциона 

плоча за кување и 10- Фрижидер, након завршетка радова на реконструкцији и адаптацији вртића 

„Полетарац“ које се очекује до краја фебруара 2019.године, при чему Наручилац задржава право да 

продужи рок за испоруку уколико објекат не буде завршен и спреман за опремање, у вртићу „Полетарац“, 

ул.Хајдук Вељкова бр.9 који се налази на катастарској парцели к.п.бр 884 КО Чачак.; 
 

 

 

Гарантни рок (за уређаје под 

редним бр.9, 10, 11, 12, 13 и 14 

из техничке спецификације не 

може бити краћи од 2 године од 

дана испоруке и монтаже добара 

и за добра под редним бр.1, 2, 3, 

4, 5, 6,7 и 8 из техничке 

спецификације не може бити 

краћи од 1 године од дана 

испоруке и монтаже добара)                  

 

 

Ред.бр.1 ___________________ године             Ред.бр.8 ___________________ године    

 

Ред.бр.2  ___________________ године            Ред.бр.9 ___________________ године    

 

Ред.бр.3  ___________________ године           Ред.бр.10 ___________________ године    

 

Ред.бр.4 ___________________ године            Ред.бр.11 ___________________ године    

 

Ред.бр.5 ___________________ године            Ред.бр.12 ___________________ године    

 

Ред.бр.6  ___________________ године          Ред.бр.13 ___________________ године    

 

Ред.бр.7 ___________________ године           Ред.бр.14 ___________________ године    

 

 

Рок важења понуде: (не може 

бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда)  

 

 

____________________________________дана од дана отварања понуда 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР  
 

Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: …................) 

 

и 

 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: …...............), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

Члан 1. 

 

     Предмет овог уговора су добара - Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу ЈН 14/2018, у свему према обрасцу понуде 

Добављача, број ____________ од _______________ године и техничкој спецификацији предмета јавне набавке, који су у прилогу и чине 

саставни део уговора, као и свим осталим прихваћеним елементима понуде Добављача. Саставни део овог уговора је понуда понуђача бр. 

________________ од __________________ године са понуђеном ценом.  
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Члан 2. 

 

     Уговорена вредност за испоруку и монтажу опреме за дистрибутивну кухињу  је ___________________________________________без 

ПДВ-а, односно _______________________________________   динара, са урачунатим ПДВ-ом. Уговорена цена је фиксна и обухвата све 

трошкове Наручиоца у вези предмета набавке (транспорт, испорука, монтажа и др.).  

 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да:  

- изврши испоруку и монтажу добара из члана 1. овог Уговора у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама које су саставни 

део конкурсне документације, понуди, бр. _____________ од _________________ године и правилима струке; 

 - изврши испоруку и монтажу добара 20 дана од дана достављања поруџбенице, и то: 

      -за добра под редним брojем: 11-Штапни миксер, 12-УВ Стерилизатор ножева и 13 – Електрични кипер 80 литара из техничке    

спецификације након закључења уговора, у вртићу „Младост“, ул.Книћанинова бб у Чачку и. 

       -за добра под редним брojем 1-Радни сто,2-Судопера дводелна,3-Конзолна полица,4-Неутрални сто,5- Неутрални сто,6-Висећи ормарић,7-

Двоетажна плато колица,8- Полица за прихват термоса,9- Индукциона плоча за кување и 10- Фрижидер, након завршетка радова на 

реконструкцији и адаптацији вртића „Полетарац“ које се очекује до краја фебруара 2019.године, при чему Наручилац задржава право да 

продужи рок за испоруку уколико објекат не буде завршен и спреман за опремање, у вртићу „Полетарац“, ул.Хајдук Вељкова бр.9 који се 

налази на катастарској парцели к.п.бр 884 КО Чачак.; 
-достави гаранти лист за испоручена добра 

 -достави стручно мишљење и извештај о испитивању за добра које је испоручио којим се потврђује да су добра на ред.броју 1-Радни сто,4-

Неутрални сто и 5-Неутрални сто из техничке спецификације, здравствено исправни.   

 Добављач је дужан да за време монтаже добара до примопредаје благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката, материјала, 

радника и суседних објаката – просторија.  

Добављач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати добра од оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.  

Добављач је обавезан да по извршеној монтажи уклони сав помоћни и отпадни материјал који је настао у току монтирања.  

Добављач је обавезан да се при испоруци и монтажи придржава техничких прописа, прописа из области безбедности и здравља на раду, 

заштити од пожара, запошљавања и услова рада норматива и стандарда. 

 

Члан 4. 

 

       Наручилац се обавезује да изврши исплату уговорене цене 100% авансно. 
     Добављач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: банкарску гаранцију на 

износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања.  

     Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важења до 20 дана од дана техничког пријема изведених 

радова. 
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     Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 
Наручилац  не може исплатити авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

 

Члан 5. 

 

     Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла на износ од 

10% од укупне вредности закљученог уговора (без урачунатог ПДВ-а, са роком важења најмање 20 дана од дана истека уговора.  

     Добављач се обавезује да у тренутку примопредаје добара преда Наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном року на износ 

од 10% од укупне вредности закљученог уговора (без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 20 дана од дана истека уговора. 

     Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом.  

     У случају наступања услова за продужење рока испоруке добара, Добављач је у обавези да продужи важење менице 

 

Члан 6. 

 

     Гарантни рок за испоручена добра је____________ године од  дана примопредаје.(за уређаје под редним бр.9, 10, 11, 12 и 13 из техничке 

спецификације не може бити краћи од 2 године од дана испоруке и монтаже добара и за добра под редним бр.1, 2, 3, 4, 5, 6,7 и 8 из техничке 

спецификације не може бити краћи од 1 године од дана испоруке и монтаже добара). 

 

Члан 7. 

 

     Квалитативну и квантитативну контролу добара врши представник Наручиоца Милан Младеновић, приликом пријема добара уз присуство 

Добављача о чему се саставља записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.  

     Записнички констатоване недостатке Добављач је дужан да отклони у року до 5 дана од дана сачињеног записника или да у истом року 

такво добро замени новим.  

     Добављач је у обавези да за свако испоручено и монтирано добро, које подлеже гаранцији изда гаранцију.  

     Добављач је дужан да се приликом реализације овог уговора у објекту Наручиоца у свему придржава Понуде из члана 1. овог уговора.        

     Добављач је дужан да о свом трошку изврши све поправке у случају наношења штете приликом реализације уговора, али тако да поправка 

штете не утиче на рок извршења уговора. 

Члан 8. 

 

      Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Добављача.  

      Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља Добављачу, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида, са 

отказним роком од 30 дана.  

      Све трошкове раскида уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, односно обуставу испоруке.  

      У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до 

раскида овог уговора, а Наручилац је дужан да му надокнади за већ испоручена добра.  
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Члан 9. 

 

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

 

Члан 10. 

 

      У случају спора уговорне стране су се споразумеле да исти реше споразумно, а у супротном исти ће решавати пред надлежним судом у 

Чачку. 

 

Члан 11. 

 

      Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну. 

 

 

 

            ПОНУЂАЧ                                                                                                                                             НАРУЧИЛАЦ 

________________________                                                                                                                ________________________ 

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу 

према члану 82. ст.1 тачка 3) ЗЈН. 
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 Предмет ЈН 

 

 

1 

Јединица 

мере 

 

2 

Количина 

 

 

3 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

 

4 

Јединична цена  

са ПДВ-ом 

 

5 

Укупна цена  

 без ПДВ-а  

 

6 (2x3) 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

 

7 (2x5) 

1. РАДНИ СТО   

 

Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-

а  АИСИ304  18/10; Дебљина радне плоче 

40мм преко ојачане сирове иверице са 

слојем материјала за пригушење буке; 

Дебљина инокса радне и доње плоче мин. 

0.8мм, дебљина доње плоче 40мм; Носећа 

конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2 мм увучени у односу на радну 

плочу за 15 мм; Руб на задњој страни 

подигнут за 50мм; Све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама;  

Дим: 160x70x85 цм 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

комад 

     

2. СУДОПЕРА ДВОДЕЛНА  

 

Базени 500х500х300мм, десно, са доњом 

решеткастом полицом целом дужином. 

Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-

а АИСИ304 18/10; Дебљина инокса радне 

плоче и судопер базена је мин.1мм; 

Дебљина инокса доње плоче 0.8мм, 

дебљина доње полице 40мм; Базени 

пресовани, без варова са заобљеним 

угловима; Носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени 

у односу на радну плочу за 15 мм; Руб на 

задњој страни подигнут за 50 мм; Маска 

од инокса дебљине мин. 0.8мм на три 

стране. Базени десно, у левом делу равна 

1 комад 
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површина ради смештаја машине за 

прање тањира. Све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама и мешајућом 

хромираном туш батеријом на 

флексибилном цреву, уградна, са 

славином Дим: 200x70x85 цм 

3. КОНЗОЛНА ПОЛИЦА 

 

Израђена од водоотпорног и 

киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10; 

Дебљина инокса полице 0.8мм; Дебљина 

полице 40мм; У комплету са 

припадајућим носачимаДим: 100x40x6 цм 

1 комад 

    

4. НЕУТРАЛНИ СТО  

 

Двострана клизна врата, са средњом 

полицом. Од водоотпорног и 

киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10; 

Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане 

сирове иверице са слојем материјала за 

пригушење буке; Дебљина инокса радне, 

доње и средње плоче мин. 0.8мм, 

дебљина плоча 40мм; Носећа 

конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2 мм увучени у односу на радну 

плочу за 15мм; Руб на задњој страни 

подигнут за 50мм; Све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама; Клизна 

врата су са бешумним вођењем помоћу 

меких точкова и кугличних лежајева при 

чему доња површина не захтева 

присуство каналице или лајсне вођења, 

израђена од инокса дебљине мин. 0.8мм, 

у склопу врата по целој висини потребно 

је да буде  ручка за отварање 

Дим: 190x70x85 цм 

2 комад 
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5. НЕУТРАЛНИ СТО  

 

Двострана клизна врата, са средњом 

полицом. Од водоотпорног и 

киселоотпорног иноџ-а АИСИ304 18/10; 

Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане 

сирове иверице са слојем материјала за 

пригушење буке; Дебљина инокса радне, 

доње и средње плоче мин. 0.8мм, 

дебљина плоча 40мм; Носећа 

конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2 мм увучени у односу на радну 

плочу за 15мм; Руб на задњој страни 

подигнут за 50мм; Све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама; Клизна 

врата су са бешумним вођењем помоћу 

меких точкова и кугличних лежајева при 

чему доња површина не захтева 

присуство каналице или лајсне вођења, 

израђена од иноxа дебљине 0.8мм, у 

склопу врата по целој висини потребно је 

да буде ручка за отварање  

Дим:120x70x85 цм 

1 комад 

    

6. ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ   

Клизна врата, израђен од водоотпорног и 

киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10; 

Са централном полицом дебљине 30мм, 

инокса  дебљине мин. 0.8мм; Клизна 

врата са бешумним вођењем помоћу 

меких точкова и кугличних лежајева при 

чему доња површина не захтева 

присуство каналице или лајсне вођења, 

израђена од инокса дебљине 0.8мм; у 

склопу врата треба направити целом 

висином ручку за отварање 

Дим: 160x40x60 цм 

2 комад 
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7. ДВОЕТАЖНА ПЛАТО КОЛИЦА  
 

Дим. полица 82x50 (+3%) цм све у иноксу 

АИСИ304; Носиви иноx оквир од цеви 

мин. фи 25 мм, са четири обртна точка 

пречника мин. 100 мм, сви точкови са 

одбојницима, два точка са кочницама; 

Ручке су продужени део носивог оквира; 

Носивост мин. 98 кг, висина 90-93 цм 

5 комад 

    

8. ПОЛИЦА ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА  

 

Полица израђена од водоотпорног и 

кисело отпорног иноx-а АИСИ304 18/10. 

Пуна горња плоча дебљине мин. 40 мм, 

инокса дебљине мин. 0,8мм. Носећа 

конструкција инокс кутијасти профили 

20x40x 1.2 мм са укрућењем  

на све четири стране. Са ногицама висине 

50 цм, дужине 100 цм, дубине 40 цм  

1 комад 

    

9. ИНДУКЦИОНА ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ  
За припрему и подгревање хране,кратко 

време загревања. Лед дисплеј. 

Стаклокерамичка плоча за кување.Нивои 

снаге од 1 до 10. Постављање времена 

укључивања у размаку од 5 минута. 

Опсег температуре мин. од 60 до 240
0
C, 

лед контролна лампица за температуру. 

Избор снаге мин. од 0,4 до 3kW. 

Предвиђена за посуде пречника од мин. 

12 до 24 цм. Заштитни механизам у 

случају да је посуда празна у виду 

звучног сигнала,након чега се уређај сам 

искључује.Бука мања од 70ДБ. 

Прикључна снага мин. 3 kW, 230V/50Hz. 

Димензија макс. 350x430x125 мм. 

ЦЕ сертификат или одговарајуће  

1 комад 
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10. ФРИЖИДЕР  

 

Намењен чувању намирница на 

температури изнад 0
0
Ц.Енергетски разред 

мин.А. Запремина мин.173 литара, 

нето.Полице од стакла, мин.пет. Сијалица 

у унутрашњости фрижидера. Фиока за  

поврће. Врата фрижидера су са 

променљивим смером отварања, са 

ручком. Фрижидер има  граничнике ради 

одвајања од зида. Ногице су 

штелујуће.Максимална бука 39дБ(А). 

Инстал. снага макс. 62W. Дим. 

550х600х1000 мм (±5%).  

ЦЕ сертификат или одговарајуће 

 

1 комад 

    

11. ШТАПНИ МИКСЕР  
 

Састоји се од штапа дужине 295-310мм и 

жице мутилице. Променљива брзина 

штапа мин. 2300 до 9600 обртаја у 

минути.Променљива брзина жице 

мутилице мин. 500 до 1800 обртаја у 

минути. Дужина миксера са штапом 

720mm (±3%). База мотора од нерђајућег 

челика. Снага мин. 350W, 230V/50Hz. 

ЦЕ сертификат или одговарајуће 

 

1 комад  

    

12. УВ СТЕРИЛИЗАТОР  НОЖЕВА 

 

Орман од нерђајућег челика, капацитета 

мин. 10 ножева. Врата провидна, са 

микропрекидачем. Држач ножева од 

нерђајућег челика, са заштитном 

решетком. Тајмер мин. 60 

секунди.Сигнална лампа. УВ лампа 

1 комад 
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16W(±2%), 230В,50-60Хз. ЦЕ сертификат 

или одговарајуће.  

 

13. ЕЛЕКТРИЧНИ КИПЕР 80 ЛИТАРА 

 

Кућиште уређаја и горње радне површине 

израђене од нерђајућег лима АИСИ304, 

завршне обраде површина scotch brite. 

Горња радна површина  мин. 60 мм, 

дебљине мин. 2 мм. Са радијусом на 

предњој страни мин. 7 мм. Округле 

регулационе ногице штелујуће по висини  

Уграђене посебне ThermoPlateAl плоче, 

које обезбеђују бољи пренос топлоте и 

равномену температуру на свим деловима 

површине дна посуде и у којима су у 

посебним изрезима смештени електрични 

грејачи. Посуда од нерђајућег челика 

израђена са заобљењима у угловима, 

макс. дубине 238 мм. Дно посуде је 

дебљине мин. 15мм израђено од 

нерђајућег челика АИСИ304 на којима су 

шрафовима причвршћени алуминијумски 

сегменти са уграђеним грејачима. 

Поклопац посуде уравнотежен да 

самостално стоји у свим позицијама 

отварања. Ширина површине негрејаног 

дела /хладна зона/ дна базена не сме 

прелазити 23 мм. Подизање посуде 

мануелно, са окретним точкићем, са 

прегибном ручицом, који су израђени од 

дуропластичног материјала, отпорног на 

високе температуре. Дугме за укључење и 

регулацију температуре, са кућиштем-

постељицом. Прекидач укључења и 

термостат на командној плочи одвојено 

1 комад 
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монтирани и нису у истој оси. У 

електрични тококруг, поред термостат, 

уграђен и термички осигурач-термостат 

који у случају неправилног деловања 

искључи апарат као и крајњи магнетни 

прекидач. Апарат има довод воде у 

посуду, са вентилом за воду на предњој 

страни апарата и фиксном лулом за воду. 

Прикључна снага 9-10 kW, 400В/3Н/АЦ. 

Дим: 800х900х900 мм.  

ЦЕ сертификат или одговарајуће 

 

 

УКУПНО: 

 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 

ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну 

цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

                    Датум:     М.П.             Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Набавка и монтажа опреме за 

дистрибутивну кухињу, ЈН бр. 14/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 

јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

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

 

 

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

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _________________________________________________________________________________________[навести назив понуђача]  

у поступку јавне набавке Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, ЈН бр. 14/2018, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

                                                   Датум                                              Понуђач 

 

                                             ________________                        М.П.                      __________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

     У складу са чланом 81. ст. 4. тач. 1) и 2)  Закона, понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке 

добара Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, ЈН бр. 14/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су 

склопили: 

СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1.Члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

2.Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора је:  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                   Место:_________________                                                                                        Датум: _________________                                                                              

Потпис и печат понуђача из групе понуђача који подносе заједничку понуду   

 1.________________________ _                                                                                                          

 2.________________________ _                                                                                                          

 3.________________________ _                                                                                                          

 4.________________________ _ 

Напомена: Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из 

групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном 

одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона и Изјава о независној понуди), то се дефинише овим споразумом.  
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XII. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

ДУЖНИК: ____________________________________________  

Седиште: _____________________________________________  

Матични број: ________________________________________  

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  

Текући рачун: _________________________________________  

Код банке:_____________________________________________  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак 

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Предшколску установу „Моје 

детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од бруто 

набавне вредности предмета набавке без ПДВ-а за ЈН број 14/2018 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, што номинално 

износи ________________________________________ динара без ПДВ-а, а по основу средстава финансијског обезбеђења на име гаранције за 

добро извршење посла.  

 Рок важења ове менице је од _____________ 2018.године до _________________ 2018. године.  

 Овлашћујемо Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак, као Повериоца, да у своју корист 

безусловно и неопозиво, „Без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.  

 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату 

заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна.  

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 

сторнирање по овом основу за наплату.  

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке.  

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  

                  Датум и место издавања                        М.П.                    Дужник - издавалац  овлашћења менице 

 

____________________________                                                   ____________________________ 

                                                                                                                                                         потпис овлашћеног лица 
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XIV. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

ДУЖНИК: ____________________________________________  

Седиште: _____________________________________________  

Матични број: ________________________________________  

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  

Текући рачун: _________________________________________  

Код банке:_____________________________________________  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак 

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Предшколску установу „Моје 

детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од бруто 

набавне вредности предмета набавке без ПДВ-а за ЈН број 14/2018 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивну кухињу, што номинално 

износи ________________________________________ динара без ПДВ-а, а по основу средстава финансијског обезбеђења на име гаранције за 

добро извршење посла.  

 Рок важења ове менице је од _____________ 2018.године до _________________ 2018. године.  

 Овлашћујемо Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак, као Повериоца, да у своју корист 

безусловно и неопозиво, „Без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.  

 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату 

заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна.  

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 

сторнирање по овом основу за наплату.  

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке.  

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  

           Датум и место издавања                     М.П.                   Дужник - издавалац  овлашћења менице 
 

____________________________                                                   ____________________________ 

                                                                                                               потпис овлашћеног лица 


