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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку добара:  

НАБАВКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ У ВРТИЋИМА 

„ЛЕПТИРИЋ“ И „ЂУРЂЕВАК“ 
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Јавно отварање понуда у просторијама 

Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак, ул. Немањина бб, 32000 Чачак 

(вртић „Мали капетан“): 
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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. 86/15 и 41/19) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4346/1 од 03.07.2019. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку број 4346/2 од 03.07.2019. године, наручилац Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак је припремио  

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
за јавну набавку добара број 12/2019 

 

НАБАВКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ У ВРТИЋИМА 

„ЛЕПТИРИЋ“ И „ЂУРЂЕВАК“ 
- 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. 
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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. 12/2019 су добра- Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње  

 

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: 

Милан Младеновић 064 85 10 608 

Ана Станић, 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. 12/2019 су добра- Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње  

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 : 

 

 

ОПРЕМА ЗА  ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ 

Ред. 

бр.  
НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА Јединица мере Количина 

1. 

ЛАВАБО ЗА ПРАЊЕ РУКУ  

За прање руку, у комплету са славином-пипом и сифоном, додацима 

за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине мин.100 мм, 

заобљен спој узглавља и базена, конструкције у иноксу  AISI 304;  

дим. 50x40x33-35 цм 

 

 

 

комад 
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2. 

 

 

 

ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 20/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; Отворено са укрућењима од инокс 

кутијастих профила 40/40/1.2 мм; У комплету са штелујућим PVC 

ножицама;   

дим. 60x61x61цм 

 

 

 

 

 

комад 
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3. 

 

 

ТРОДЕЛНА СУДОПЕРА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; Три 

велика базена, сваки 50х50х30 цм; Горња плоча дебљине 40 мм преко 

ојачане сирове иверице; Дебљина инокса плоче и базена је мин.1 мм; 

Отворена са доњом решеткастом полицом; Руб на задњој и бочној 

десној страни подигнут 5 цм; У комплету са штелујућим PVC 

ножицама;   

дим. 190x70x85цм 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

                               1 

 

     4. 

 

КОНЗОЛНИ ОЦЕЂИВАЧ 

у иноксу AISI304; са базеном дубине 30 мм и одводом на средини 

базена; дебљине иноxа базена и горње плоче мин.1 мм; преко базена 
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перфорирани лим дебљине мин. 0,8 мм лако уклоњив за чишћење; у 

комплету са носачима; дим 120x30x4цм 

комад 1 

 

5. 

 

РАДНИ СТО  

Израде у иноксу AISI304; Носећа контрукција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин. 0.8 мм; Отворен, са доњом полицом, 

пуном; Руб на задњој страни подигнут 5 цм; У комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама;   

дим. 90x60x85 цм 

 

 

 

комад 
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6. 

 

 

 

НЕУТРАЛНИ СТО   

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; Десно треба предвидети блок од 

три фиоке у ширини 50 цм; Лево затворен једностраним клизним 

вратима која су од инокса АИСИ304; У склопу врата треба да буде 

ручка за отварање целом висином врата са доњом и средњом 

полицом; Дебљина пуних полица 40мм, дебљине инокса мин. 0.8 мм; 

Руб на задњој страни подигнут 5 cm; У комплету са штелујућим PVC 

ножицама;   

дим. 264x70x85 цм 

 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

 

                             1 

 

7. 

 

 

ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 

Израде у иноксу AISI304; Затворен клизним вратима, која су од 

инокса AISI 304, дебљине лима 2x0,8-1 мм, са бешумним вођењем 

помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему на доњој 

површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата је ручка 

за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30 мм, 

дебљине инокса мин.0.8 мм 

дим. 125x30x60цм 

 

 

 

 

комад 
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8. 

ИНДУКЦИОНИ РЕШО 

Стони, са дигиталним дисплејем; Једна плоча мин. 0,5 до 1,7 kW, 

друга плоча мин. 0,3 до 1,2 kW, обе плоче имају по мин. 1-7 нивоа 

снаге;  Управљање "на додир"; Тастери за подешавање плоча, 

независно; Радна површина церанска, мин.димензије 50х28 цм; Са 

сигурносном бравом; Звучни сигнал за искључење уређаја из 

безбеднос них разлога. Немогућност да се просута храна залепи. 

 

 

 

комад 
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Дигитални сат; Уређај има ногице; ЦЕ сертификат или одговарајући 

којим се доказује да је уређај усаглашен према EN45014 или 

одговарајуће;Укупна снагамакс.3,2kW, напон 230V/50H z  

9. 

ПОСТОЉЕ ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили  40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; отворено; Без руба; У комплету са 

штелујућим PVC ножицама; са омега ојачањем целом ширином. 

дим. 90x70x40 цм 

комад 1 

  10. 

ПОСТОЉЕ ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА 
Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче 0.8 мм; Отворено; Без руба; У комплету са 

штелујућим PVC ножицама; Са омега ојачањем целом ширином. 

дим. 40x70x40 цм 

 

 

комад 

 

 

1 

11. 

НЕУТРАЛНИ СТО  

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

Лево два базена, сваки 40x50 цм, испод базена са доњом полицом, 

затворено једним паром крилних врата; У осталом делу десно радна 

површина, испод доња и средња полица, затворено једним десним 

крилним вратима, (у доњем делу преградити лимом леви део са 

базеном и неутрални део са полицама); Горња плоча дебљине 40 мм 

преко ојачане сирове иверице; Дебљина инокса плоче и базена је мин. 

1 мм; Руб на задњој страни подигнут 5 цм; У комплету са штелујућим 

PVC ножицама;   

дим. 159x70x85цм  

комад 1 

  12. 

ОЦЕЂИВАЧ – МОБИЛНИ  

Израде у иноксу AISI304; Са заобљеним ивицама; Са две ручице; Са 

перфорираним дном. 

дим. 37.7x37.7x8 цм  

комад 1 

13. 
ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 

Израде у иноксу AISI304; Затворен клизним вратима, која су од 

инокса AISI304, дебљине лима мин. 2x0.8мм, са бешумним вођењем 

комад 2 
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помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему на доњој 

површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата треба да 

буде  ручка за отварање целом висином врата; Средња полица 

дебљине 30мм , дебљине инокса 0.8мм 

дим. 122x30x60цм 

  14. 

ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 20/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна 

горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина 

инокса плоче 0.8мм мимимум; Отворено са укрућењима од инокс 

кутијастих профила 40/40/1.2мм; У комплету са штелујућим PVC 

ножицама;   

дим. 45x48x61цм 

комад 1 

  15. 

РАДНА ПЛОЧА 

Израде у иноксу AISI304; пуна горња плоча дебљине 40 mm преко 

ојачане сирове иверице; дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; Конзолно 

закачена на зид са механизмом за спуштање у вертикални положај.  

дим. 80x30x4цм 

комад 1 

16. 

КЛИЗНА ВРАТА  

Израде у иноксу AISI304; пуна плоча од инокса дебљине мин. 0.8мм; 

Са једном ручицом за повлачење у једном правцу; У комплету са 

шином. 

дим. врата: 80x50x2цм 

комад 1 

17. 

ОБЛАГАЊЕ ШИБЕРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ 

Израде у иноксу AISI304; од инокс лима дебљине  мин.0.8 мм; 

Облаже се доња и бочне стране;  

Укупна површина лима 2 m2 

комад 1 

 

 

18. 

 

 

КРИЛНА ВРАТА 

Израде у иноксу AISI304; један пар крилних врата; пуна плоча од 

инокса дебљине мин.0.8мм; Са ручицама за отварање; у комплету са 

шаркама за качење на зид 

Укупна димензија врата: 80x50цм 

комад 1 

 

19. 

 

НЕУТРАЛНИ СТО  

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15 мм; 

Крајње десно блок од три фиоке на ccа 35цм; Лево од фиока један 

базен дим. 40x50цм, испод базена са доњом полицом, затворено 

комад 1 
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једним крилним вратима; У осталом делу лево радна површина, 

испод доња и средња полица, затворено једним паром крилних врата, 

(у доњем делу преградити лимом леви део са базеном и неутрални 

део са полицама); Горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове 

иверице; Дебљина инокса плоче и базена је мин. 1мм; Руб на задњој 

страни подигнут 5цм; У комплету са штелујућим PVC ножицама;   

дим. 169x70x85cm 

20. 

 

ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 

Израде у иноксу AISI304; Затворен клизним вратима, која су од 

инокса AISI304, дебљине лима мин. 2x0.8мм, са бешумним вођењем 

помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему на доњој 

површини нема каналице или лајсне вођења; У склопу врата је ручка 

за отварање целом висином врата; Средња полица дебљине 30мм, 

дебљине инокса мин.0.8мм 

дим. 98x30x60cm 

 

 

 

 

 

 

комад 
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21. 

 

ПОСТОЉЕ ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа контрукција кутијасти инокс 

профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм; пуна 

горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; дебљина 

инокса плоче мин. 0.8мм; Отворено; Без руба; У комплету са 

штелујућим PVC ножицама; Са омега ојачањем целом ширином. 

дим. 77x60x40 cm 

комад 1 

НАПОМЕНА:   

Добављач је обавезан да испоручи (укључујући и обавезу да утовари, истовари, унесе и распореди) нову, некоришћену опрему према 

количини и карактеристикама који су одређени у овој техничкој спецификацији, да изврши монтажу и повезивање на електро и водоводне 

инсталације. 

        Понуђач је дужан да уз понуду достави достави каталог/проспект, извод из каталога/ проспекта произвођача за сва понуђена добра, са 

сликом и означеним типом/моделом, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика, као и 

захтеване сертификате. У случају да понуђач не достави тражена документа или достави документа на основу којих се не може извршити 

провера свих техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

       Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави, 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 од акредитоване лабораторије за 

испитивање квалитета и здравствене исправности производа којим се потврђује да су добра:радни и неутрални столови (ред.бр. 5,6,11 и 19) 

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. 
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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 4) ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом 

 

 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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 три 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. 



10 

 

 

 

 

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. 

 

2. 
ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то: 

-Да је понуђач у претходне 3 (три) године (2016,2017,2018), извршио испоруку и монтажу неутралне опреме за угоститељство у минималној 

вредности од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Доказ: Понуђач уз понуду прилаже Потврду наручиоца/купца, копију уговора и фактуре.  

 

-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 има минимум три лица запослена на неодређено и/или одређеновреме и/или радно ангажована лица у складуса Законом о раду, 

који ће бити ангажовани на извршењу ове јавне набавке.  

Доказ:Фотокопија обрасца „М“ и уговора о раду односно другог одговарајућег уговора о радном ангажовању,  у зависности од начина 

ангажовања у складу са Законом о раду(Сл.гласник РС, бр.24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017-одлука УС) 

 

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

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. 
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 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.  

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 – 12/2019 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивнe кухињe 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. 
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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.  

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.  

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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.12/2019  Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2019. године до 13 часова.  

Јавно отварање понуда је истог дана, 12.07.2019. 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 дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“, ЈН бр. 

12/2019   - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“, ЈН бр. 

12/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“, ЈН бр. 

12/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку– Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“, ЈН 

бр.12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

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:     Исплата уговорене цене у целости  у року од 45 дана по испостављеној фактури од стране  добављача, након 

испоруке свих добара. 

8.2. Захтеви у погледу рока, начина и места испоруке  

      Рок за испоруку и монтажу добара је 30 календарских дана од даназакључења уговора, и то: 

-За добра под редним брojем: од 1 до 9 и р.бр.21 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Лептирић“, ул.Немањина бр.78, 

Чачак 

-За добра под редним брojем: од 10 до 20 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Ђурђевак“, Пријевор бб, Чачак 

8.3. Захтеви у погледу гарантног рока за испоручена добра  

     За уређај под редним бр.8 –Индукциони решо гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана испоруке и монтаже, а за остала добра 

из техничке спецификације гарантни рок 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. 

8.5.  Други захтеви 

    Добављач је обавезан да испоручи (укључујући и обавезу да утовари, истовари, унесе и распореди) нову, некоришћену опрему према 

количини и карактеристикама који су одређени у овој техничкој спецификацији, да изврши монтажу и повезивање на електро и водоводне 

инсталације. 

        Понуђач је дужан да уз понуду достави достави каталог/проспект, извод из каталога/ проспекта произвођача за сва понуђена добра, са 

сликом и означеним типом/моделом, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика, као и 

захтеване сертификате. У случају да понуђач не достави тражена документа или достави документа на основу којих се не може извршити 

провера свих техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

       Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави, 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 
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у промет („Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), стручно мишљење и извештај о испитивању од акредитоване лабораторије за 

испитивање квалитета и здравствене исправности производа којим се потврђује да су добра:радни и неутрални столови (ред.бр. 5,6,11 и 19) 

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 

     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 приликом 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 уговорених 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 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.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

Понуђач је обавезан да уз претходну најаву изврши обилазак локација на којима ће се изводити радови. Најава се врши најкраће дан раније 

пре обиласка на телефон 064/20 10 330 или 064/85 10 634 или 032/347 530.  

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу IX- Изјава о обиласку локације, представник наручиоца, својим потписом оверити да је 

извршио обилазак локације извођења радова.  

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације достави уз понуду. 

Понуда која не садржи Образац IX биће одбијена као неприхватљива.    

11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 12/2019 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 
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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. 

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 12/2019 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и 

„Ђурђевак“, 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.  
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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.   

 

 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. 

mailto:pu.mojedetinjstvo@gmail.com
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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; 

(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.12/2019  Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у 

вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“ 

 

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 

 

1) 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: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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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: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
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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.12/2019 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и 

„Ђурђевак“ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

_______________________________________ динара 

 

Износ ПДВ 

 

 

_______________________________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-

ом 

 

 

_______________________________________ динара 

 

 

Начин и рок плаћања:  
 

 

 

     Исплата уговорене цене у целости  у року од 45 дана по испостављеној фактури од стране  добављача, након 

испоруке свих добара. 

 

Рок испоруке и 

монтаже: 

  

 Рок за испоруку и монтажу добара је 30 календарских дана од даназакључења уговора, и то: 

-За добра под редним брojем од 1 до 9 и редним брojем 21 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу 

„Лептирић“, ул.Немањина бр.78, Чачак 
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-За добра под редним брojем: од 10 до 20 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Ђурђевак“, Пријевор 

бб, Чачак 

Гарантни рок (за уређај 

под редним бр.8 

Индукциони решо  не 

може бити краћи од 2 

године од дана испоруке 

и монтаже добара и за 

остала добра из 

техничке спецификације 

не може бити краћи од 1 

године од дана испоруке 

и монтаже добара)                  

 

 

Ред.бр.1 ___________________ године                   Ред.бр.12 ___________________ године    

 

Ред.бр.2  ___________________ године                   Ред.бр.13 ___________________ године    

 

Ред.бр.3  ___________________ године                    Ред.бр.14 ___________________ године    

 

Ред.бр.4 ___________________ године                      Ред.бр.15 ___________________ године    

 

Ред.бр.5 ___________________ године                      Ред.бр.16 ___________________ године    

 

Ред.бр.6  ___________________ године                    Ред.бр.17 ___________________ године    

 

Ред.бр.7 ___________________ године                     Ред.бр.18 ___________________ године   

            

Ред.бр.8 ___________________ године                     Ред.бр.19 ___________________ године    

 

Ред.бр.9  ___________________ године                     Ред.бр.20 ___________________ године    

 

Ред.бр.10  ___________________ године                   Ред.бр.21 ___________________ године    

 

Ред.бр.11 ___________________ 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 дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“ЈН 12/2019, 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.  

 

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.).  
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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 у року од 30 календарских дана од дана закључења уговора, и то: 

-За добра под редним брojем: од 1 до 9 и р.бр.21 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Лептирић“, ул.Немањина бр.78, 

Чачак 

-За добра под редним брojем: од 10 до 20 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Ђурђевак“, Пријевор бб, 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 радни и неутрални столови 

(ред.бр. 5,6,11 и 19 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 у целости  у року од 45 дана по испостављеној фактури од стране  добављача, 

након испоруке свих добара.    

Члан 5. 

 

     Добављач се обавезује приликом закључења 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. 

     Рок за испоруку и монтажу добара је 30 календарских дана од даназакључења уговора, и то: 

-За добра под редним брojем: од 1 до 9 и р.бр.21 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Лептирић“, ул.Немањина 

бр.78, Чачак; 

-За добра под редним брojем: од 10 до 20 место испоруке и монтаже је дистрибутивна кухиња у вртићу „Ђурђевак“, Пријевор бб, Чачак. 
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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.  

 

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. ЛАВАБО ЗА ПРАЊЕ РУКУ  

За прање руку, у комплету са славином-пипом и 

сифоном, додацима за монтажу на зид, погон 

коленом, са узглављем висине мин.100 мм, заобљен 

спој узглавља и базена, конструкције у иноксу  AISI 

304;  

дим. 50x40x33-35 цм 

 

 

 

комад 

 

 

 

1 

     

2. ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ 

ПОСУЂА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 20/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; пуна горња плоча 

дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; Отворено са 

укрућењима од инокс кутијастих профила 40/40/1.2 

мм; У комплету са штелујућим PVC ножицама;   

дим. 60x61x61цм 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

1 

    

3. ТРОДЕЛНА СУДОПЕРА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; Три велика базена, 

сваки 50х50х30 цм; Горња плоча дебљине 40 мм 

преко ојачане сирове иверице; Дебљина инокса 

плоче и базена је мин.1 мм; Отворена са доњом 

решеткастом полицом; Руб на задњој и бочној 

десној страни подигнут 5 цм; У комплету са 

штелујућим PVC ножицама;   

дим. 190x70x85цм 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

    1 

    

4. КОНЗОЛНИ ОЦЕЂИВАЧ 

у иноксу AISI304; са базеном дубине 30 мм и 

одводом на средини базена; дебљине иноxа базена 

и горње плоче мин.1 мм; преко базена перфорирани 

лим дебљине мин. 0,8 мм лако уклоњив за 

 

 

 

комад 

 

 

 

1 
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чишћење; у комплету са носачима; дим 

120x30x4цм 

5. РАДНИ СТО  

Израде у иноксу AISI304; Носећа контрукција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; пуна горња плоча 

дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин. 0.8 мм; Отворен, са 

доњом полицом, пуном; Руб на задњој страни 

подигнут 5 цм; У комплету са штелујућим ПВЦ 

ножицама;   

дим. 90x60x85 цм 

 

 

 

комад 

 

 

 

1 

    

6. НЕУТРАЛНИ СТО   

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; пуна горња плоча 

дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; Десно треба 

предвидети блок од три фиоке у ширини 50 цм; 

Лево затворен једностраним клизним вратима која 

су од инокса АИСИ304; У склопу врата треба да 

буде ручка за отварање целом висином врата са 

доњом и средњом полицом; Дебљина пуних полица 

40мм, дебљине инокса мин. 0.8 мм; Руб на задњој 

страни подигнут 5 cm; У комплету са штелујућим 

PVC ножицама;   

дим. 264x70x85 цм 

 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

 

   1 

    

7. ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 

Израде у иноксу AISI304; Затворен клизним 

вратима, која су од инокса AISI 304, дебљине лима 

2x0,8-1 мм, са бешумним вођењем помоћу меких 

точкова и кугличних лежајева при чему на доњој 

површини нема каналице или лајсне вођења; У 

склопу врата је ручка за отварање целом висином 

врата; Средња полица дебљине 30 мм, дебљине 

инокса мин.0.8 мм 

дим. 125x30x60цм 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

2 

    

8. ИНДУКЦИОНИ РЕШО 

Стони, са дигиталним дисплејем; Једна плоча мин. 
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0,5 до 1,7 kW, друга плоча мин. 0,3 до 1,2 kW, обе 

плоче имају по мин. 1-7 нивоа снаге;  Управљање 

"на додир"; Тастери за подешавање плоча, 

независно; Радна површина церанска, 

мин.димензије 50х28 цм; Са сигурносном бравом; 

Звучни сигнал за искључење уређаја из безбеднос 

них разлога. Немогућност да се просута храна 

залепи. Дигитални сат; Уређај има ногице; ЦЕ 

сертификат или одговарајући којим се доказује да је 

уређај усаглашен према EN45014 или 

одговарајуће;Укупна снагамакс.3,2kW, напон 

230V/50H z  

 

комад 

 

2 

9. ПОСТОЉЕ ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили  40/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; пуна горња плоча 

дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; отворено; Без 

руба; У комплету са штелујућим PVC ножицама; са 

омега ојачањем целом ширином. 

дим. 90x70x40 цм 

комад 1 

    

10. ПОСТОЉЕ ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА 
Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; пуна горња плоча 

дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче 0.8 мм; Отворено; Без руба; 

У комплету са штелујућим PVC ножицама; Са 

омега ојачањем целом ширином. 

дим. 40x70x40 цм 

 

 

комад 

 

 

1 

    

11. НЕУТРАЛНИ СТО  

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2 мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; Лево два базена, 

сваки 40x50 цм, испод базена са доњом полицом, 

затворено једним паром крилних врата; У осталом 

делу десно радна површина, испод доња и средња 

полица, затворено једним десним крилним вратима, 

(у доњем делу преградити лимом леви део са 

базеном и неутрални део са полицама); Горња 

комад 1 
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плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове 

иверице; Дебљина инокса плоче и базена је мин. 1 

мм; Руб на задњој страни подигнут 5 цм; У 

комплету са штелујућим PVC ножицама;   

дим. 159x70x85цм  
12. ОЦЕЂИВАЧ – МОБИЛНИ  

Израде у иноксу AISI304; Са заобљеним ивицама; 

Са две ручице; Са перфорираним дном. 

дим. 37.7x37.7x8 цм  
комад 1 

    

13. ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 

Израде у иноксу AISI304; Затворен клизним 

вратима, која су од инокса AISI304, дебљине лима 

мин. 2x0.8мм, са бешумним вођењем помоћу меких 

точкова и кугличних лежајева при чему на доњој 

површини нема каналице или лајсне вођења; У 

склопу врата треба да буде  ручка за отварање 

целом висином врата; Средња полица дебљине 

30мм , дебљине инокса 0.8мм 

дим. 122x30x60цм 

 

комад 2 

    

14. ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ 

ПОСУЂА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 20/40/1.2мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча 

дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче 0.8мм мимимум; Отворено 

са укрућењима од инокс кутијастих профила 

40/40/1.2мм; У комплету са штелујућим PVC 

ножицама;   

дим. 45x48x61цм 

комад 1 

    

15. РАДНА ПЛОЧА 

Израде у иноксу AISI304; пуна горња плоча 

дебљине 40 mm преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин.0.8 мм; Конзолно 

закачена на зид са механизмом за спуштање у 

вертикални положај. дим. 80x30x4цм 

комад 1 

    

16. КЛИЗНА ВРАТА  комад 1     
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Израде у иноксу AISI304; пуна плоча од инокса 

дебљине мин. 0.8мм; Са једном ручицом за 

повлачење у једном правцу; У комплету са 

шином.дим. врата: 80x50x2цм 
17. ОБЛАГАЊЕ ШИБЕРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ 

Израде у иноксу AISI304; од инокс лима дебљине  

мин.0.8 мм; Облаже се доња и бочне стране; 

Укупна површина лима 2 m
2
 

комад 1 

    

18. КРИЛНА ВРАТА 

Израде у иноксу AISI304; један пар крилних врата; 

пуна плоча од инокса дебљине мин.0.8мм; Са 

ручицама за отварање; у комплету са шаркама за 

качење на зид 

Укупна димензија врата: 80x50цм 

комад 1 

    

19. НЕУТРАЛНИ СТО  

Израде у иноксу AISI304; Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15 мм; Крајње десно блок 

од три фиоке на ccа 35цм; Лево од фиока један 

базен дим. 40x50цм, испод базена са доњом 

полицом, затворено једним крилним вратима; У 

осталом делу лево радна површина, испод доња и 

средња полица, затворено једним паром крилних 

врата, (у доњем делу преградити лимом леви део са 

базеном и неутрални део са полицама); Горња 

плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове 

иверице; Дебљина инокса плоче и базена је мин. 

1мм; Руб на задњој страни подигнут 5цм; У 

комплету са штелујућим PVC ножицама;   

дим. 169x70x85cm 

комад 1 

    

20. ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 

Израде у иноксу AISI304; Затворен клизним 

вратима, која су од инокса AISI304, дебљине лима 

мин. 2x0.8мм, са бешумним вођењем помоћу меких 

точкова и кугличних лежајева при чему на доњој 

површини нема каналице или лајсне вођења; У 

склопу врата је ручка за отварање целом висином 

врата; Средња полица дебљине 30мм, дебљине 

инокса мин.0.8мм 

дим. 98x30x60cm 

 

 

 

 

 

 

комад 

 

 

 

 

 

 

2 
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21. ПОСТОЉЕ ЗА ПРИХВАТ ТЕРМОСА 

Израде у иноксу AISI304; Носећа контрукција 

кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у 

односу на горњу плочу за 15мм; пуна горња плоча 

дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице; 

дебљина инокса плоче мин. 0.8мм; Отворено; Без 

руба; У комплету са штелујућим PVC ножицама; 

Са омега ојачањем целом ширином.дим. 77x60x40 

cm 

комад 1 

    

 

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 

   

 

 

*Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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Образац 9 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 Изјављујемо да смо дана __________________ 2019. године посетили локације- просторије дистрибутивних кухиња у вртићима 

„Лептирић“ и “Ђурђевак“, које су предмет јавне набавке Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и 

„Ђурђевак“, ЈН број  12/2019 и тиме стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо 

упознати са свим условима набавке, испоруке и монтаже,  те исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.  

 

 
НАПОМЕНА: 

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

 

 

 

Датум : ____________________                 _______________________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

____________________________________ 

                 Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.( понуђача ) 

За Наручиоца потврђујемо да је ________________________________________ , дана ______________ године обишао предметну локацију 

                                                (име и презиме представника понуђача ) 
 

                                                           _______________________________________ 

                                                                                     за Наручиоца 

 

*Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

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

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

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

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 

 

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

 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Назив понуђача) 

даје:  

                                                                                                            ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ     

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

дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“, ЈН бр. 12/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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

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

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

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

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

сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 

 

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

употреба печата није обавезна. 
. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

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

 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач _________________________________________________________________________________________[навести назив 

понуђача]  

у поступку јавне набавке Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“ ЈН бр. 12/2019, 

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.Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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XIII  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 дистрибутивне кухиње у вртићима „Лептирић“ и „Ђурђевак“, ЈН бр. 12/2019, 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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XIV 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 12/2019 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима 

„Лептирић“ и „Ђурђевак“, 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 ________________________године до ___________________________ 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 

*Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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XV. 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 12/2019 Набавка и монтажа опреме за дистрибутивне кухиње у вртићима 

„Лептирић“ и „Ђурђевак“, 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 ________________________године до ________________________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 

*Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 


