КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
За отворени поступак јавне набавке добара
Јавна набавка : Храна обликована по партијама
број: 1.1.1/2014
ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «Петар Радовановић»
НЕМАЊИНА 52
УЖИЦЕ
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I

Општи подаци о јавној набавци:

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ :
2. Назив наручиоца:
Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
Ул. Немањина 52 Ужице
Телефон: 031/511-346
Email : dragicap@dompruzice.org.rs
ПИБ : 102469354
МБ: 07216785

2) Врста поступка: Отворени поступак
3) Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХРАНА
4) поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5) Контакт лице : Драгица Петронијевић

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ :
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХРАНЕ обликована по партијама , ЈН БР. 1.1.1/2014
Назив и ознака из општег речника набавке: Храна, пиће, дуван и сродни производи – 15000000.
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На основу члана 55. и 57. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС» бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН), Дом за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице,
Немањина 52 објављује
II
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :
Дом за децу и омладину
„ Петар Радовановић,, Ужице
Ул. Немањина 52
Ужице
Телефон: 031/511-346
Email : dragicap@dompruzice.org.rs
Интернет страница: www.dompruzice.org.rs
2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: Дом за децу и омладину “Петар Радовановић» Ужице
3.ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - хране (редни број ЈН 1.1.1/2014),
обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке: Храна, пиће, дуван и сродни производи –
15000000.
5. БРОЈ ПАРТИЈА : 14
Назив партије:

Шифра из речника набавки:

ПАРТИЈА1.1. свеже јунеће и свињско месо, изнутрице....................................... 15111000
ПАРТИЈА 1.2. пилеће месо..................................................................................... 15112130
ПАРТИЈА 1.3. сухомеснати производи .................................................................. 15131000
ПАРТИЈА 1.4. замрзнута риба ................................................................................ 15220000
ПАРТИЈА 1.5. млеко и млечни производи; ........................................................... 15500000
ПАРТИЈА 1.6. конзумна јаја ......................................................................................03142500
ПАРТИЈА 1.7. пољопривредни производи .............................................................03220000
ПАРТИЈА 1.8. хлеб, брашно, пецива ..................................................................... 15600000
ПАРТИЈА 1.9. бурек и пите ..................................................................................... 15812120
ПАРТИЈА 1.10. конзервирано поврће и воће ........................................................ 15330000
ПАРТИЈА 1.11. остале намирнице широке потрошње ........................................ 15800000
ПАРТИЈА 1.12. замрзнута теста ............................................................................ 15896000
ПАРТИЈА 1.13. природни мед ................................................................................ 03142100
ПАРТИЈА 1.14. замрзнуто воће и поврће ................................................................ 15330000.
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6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.

7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :
Конкурсна документација може бити преузета на један од начина:
- лично/ непосредно у просторијама наручиоца у Дому за децу и омладину «Петар
Радовановић» Ужице, ул. Немањина 52, канцеларија секретара Дома, сваким радним даном у
времену од 10,00-14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,
- са сајта Портала за јавне набавке као и интернет странице Дома.
8.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу
јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније последњег дана наведеног рока тј. до 11.04.2014.г до 10:00 часова. Понуде се подносе
у затвореној и запечаћеној коверти, посебно за сваку партију на адресу наручиоца: Дом за децу
и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52 у Ужицу, са назнаком “ Понуда за
партију бр______” Јавна набавка Храна бр. 1.1.1/2014- НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив,
број телефона и факса, адреса понуђача као и име особе за контакт и e - mail.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и
узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница
када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока
за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
9.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест у 10:30 часова, четрдесетог дана од дана објављивања на порталу јавних
набавки. Отварање понуда ће се обавити у малој сали Дома за децу и омладину «Петар
Радовановић» Ужице, Немањина 52 дана 11.04.2014.године. Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које
ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
10.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен
чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује
испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана
отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року
од три дана од дана њеног доношења.
12.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Драгица Петронијевић, секретар.
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добра - Храна обликована по партијама, у отвореном поступку
ЈН бр. 1.1.1/2014
С А Д Р Ж АЈ
(од 1 - 123 )
I. Подаци о наручиоцу.......................................................................................................
II. Позив за подношење понуда.........................................................................................
III. Општи подаци о јавној набавци .................................................................................
IV. Подаци о предмету јавне набавке...............................................................................
V. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и чл.76 ЗЈН и упутство како да се
доказује испуњеност тих услова.......................................................................... .......
VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду ............................................................
ОБРАСЦИ:
Образац 1. – за оцену испуњености услова
Образац 2. – подаци о понуђачу који наступа самостално
Образац 3.- Изјава понуђача о начину наступа
Образац 4. – подаци о подизвођачу
Образац 5. – подаци о учесницима у заједничкој понуди
Образац 6. – изјава о независној понуди
Образац 7. – изјава о кључном техничком особљу и поседовању возила
Образац 8. – опис предмета набавке хране
Образац 9. – изјава о средству финансијског обезбеђења
Образац 10. – структура трошкова припремања понуде
Образац 11.- спецификација по партијама (1-14)
Образац 12. – модели уговора (1-14)
Образац 13. – образац изјаве у смислу чл. 75. став 2. ЗЈН
VII. Рекапитулација
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III.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

3.1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
Ул. Немањина 52
Ужице
Телефон: 031/511-346
Email : dragicap@dompruzice.org.rs
svetlanaj@dompruzice.org.rs
Интернет страница: www.dompruzice.org.rs
3.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Отворени поступак на основу члана 55. и 57. ЗЈН.
3.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добра – Храна, обликована по партијама.
Наручилац је у конкурсној документацији навео називе производа, јединицу мере, количину за
сваку партију
3.4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Драгица Петронијевић, секретар или Јанковић Светлана.
3.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти за сваку партију посебно са назнаком “ Понуда за партију бр______”
Јавна набавка Храна бр. 1.1.1/2014- НЕ ОТВАРАТИ, и назнаком на коверти партије у којој се
налазе потребни докази о испуњености услова за учешће у поступку. Уз сваку партију
доставити и тражене сертификате. Понуђач може поднети понуду за једну, више или за све
партије. Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је да доказе о испуњености
услова за учешће у поступку достави у понуди за једну партију, а да у понуди за остале партије
назначи уз коју је од партија поднео потребне доказе и послати на адресу: Дом за децу и
омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52“. На полеђини коверте обавезно
навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је четрдесет дана од дана објављивања на Порталу управе за
јавне набавке, тј. до ______________.године до 10:00 часова.
3.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Дома за
децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52 у Ужицу, дана
11.04.2014.године са почетком у 10:30 часова.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени
представници понуђача (који су дужни да своје својство представника понуђача докажу
предајом овлашћења Комисији за јавну набавку), могу активно учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и
биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да
су поднете неблаговремено.
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IV.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ
Набавка хране (редни број ЈН 1.1.1/2014), по партијама,
Назив и ознака из општег речника набавке: Храна, пиће, дуван и сродни производи – 15000000.
4.2. ОПИС ПАРТИЈА, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 14 партијa, Број и назив партија су наведени у
техничкој спецификацији.
Назив партије:

Шифра из речника набавки:

ПАРТИЈА1.1. свеже јунеће и свињско месо, изнутрице....................................... 15111000
ПАРТИЈА 1.2. пилеће месо..................................................................................... 15112130
ПАРТИЈА 1.3. сухомеснати производи .................................................................. 15131000
ПАРТИЈА 1.4. замрзнута риба ................................................................................ 15220000
ПАРТИЈА 1.5. млеко и млечни производи; ........................................................... 15500000
ПАРТИЈА 1.6. конзумна јаја ......................................................................................03142500
ПАРТИЈА 1.7. пољопривредни производи .............................................................03220000
ПАРТИЈА 1.8. хлеб, брашно, пецива ..................................................................... 15600000
ПАРТИЈА 1.9. бурек и пите ..................................................................................... 15812120
ПАРТИЈА 1.10. конзервирано поврће и воће ........................................................ 15330000
ПАРТИЈА 1.11. остале намирнице широке потрошње ........................................ 15800000
ПАРТИЈА 1.12. замрзнута теста ............................................................................ 15896000
ПАРТИЈА 1.13. природни мед ................................................................................ 03142100
ПАРТИЈА 1.14. замрзнуто воће и поврће ................................................................ 15330000.
ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
3.1. Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет Јавне набавке детаљно су
приказани у образцу бр. 11. – Табеларни део понуде.
3.2. Приликом преузимања добара врши се квалитативни и квантитативни пријем.
Понуђач гарантује да добро које је предмет купопродаје нема никакве недостатке. Наручилац
има право да одбије пријем добара која не одговарају уговореним нормама квалитета односно
која су оштећена у транспорту.
Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, која одговара
технолошким захтевима за прехрамбене производе при чему су индивидуална транспортна
паковања затворена тако да су обезбеђена од загађења, расипања, квара и других промена.
Производи се морају транспортовати у одговарајућем возилу до магацина Дома за децу и
омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52, Ужице. Испорука добара је сукцесивна и
према потребама наручиоца. Приликом сваке испоруке добара- храна понуђач је дужан да
достави производ са декларацијом на којој се јасно види датум истека рока трајања,назив
произвођача, услови чувања и састав производа као и уверење – потврду о здравственој
исправности производа.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре (за правна лица и
предузетнике), односно извод из регистра надлежног Привредног суда за јавне службе):
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) Закона);
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Доказ: Правна лица: Потврду привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
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4) 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)
Закона);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
Доказ: решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,
Управа за ветерину да испуњава законске услове за стављање у промет намирница (за партије 1, 2,

5, 6)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона)
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјав бр 13.)Изјава мора да буде потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
5.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона и у складу са
наведеним чланом понуђач мора доказати:
Ред.
Број:

1.

2.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА:

Понуђач располаже
довољним кадровским
и техничким
капацитетом

Изјава:
1. о кључном техничком особљу које ради код понуђача
које ће бити одговорно за извршење уговора и контролу
квалитета достављањем попуњене и оверене изјаве
понуђача (образац бр. 7) и копије М обрасца.
2. о поседовању возила у којима се према
посебним законима искључиво транспортују робе које
су предмет овог позива достављањем попуњене и
оверене изјаве понуђача (образац бр. 7)
и
достављањем копије важеће саобраћајне дозволе
или важећег уговора о закупу возила или другом
ангажовању .

Понуђач располаже
довољним пословним
и финансијским
капацитетом

Извештај о бонитету јавне набавке за последње три
обрачунске године или уколико је понуђач почео са
радом касније, за године, од почетка рада достављањем
Извода из бонитета за Јавне набавке Центра за
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бонитет НБС, за претходне три обрачунске године (
Образац БОН ЈН) или биланса стања и успеха за
претходне три године(2010,2011 и 2012). Потребно је
да је понуђач у претходне три обрачунске године за
које прилаже извод из бонитета и биланса стања и
успеха, пословао без губитка.

3.

4.

5.

Понуђач је
испоручилац добара
која су предмет јавног
позива
Мере обезбеђења
квалитета
Примена стандарда у
систему производње
Копију обрасца ОП
(оверен потпис за
овлашћено лице
понуђача)

списак најважнијих испоручених добара за период
који није дужи од пет година са износима, датумима и
листама купаца односно наручилаца потписан и оверен
печатом понуђача.
Копију уговора са овлашћеном јавном установом о
вршењу контроле квалитета или доказ да има своју
лабораторију и овлашћено стручно лице за узорковање
намирница које су предмет јавне набавке.
Цертификат којим се потврђује да је успоставио и
примењује (HACCP) систем који испуњава све
захтеване стандарде.
копију обрасца ОП (оверен потпис) како би Наручилац
са сигурношћу могао утврдити да је обрасце из понуде конкурсне документације потписало овлашћено лице
Понуђача.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Доказе од 1 до 5 у горе датој табели приложити уз овај образац оним редом којим су наведени у
обрасцу.
Докази о испуњености додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а додатне услове група понуђача
испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,
осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
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.
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.
VI . УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда коју припреми понуђач као и сви документи везани за понуду морају бити написани на
српском језику.
6.2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су
уписани мимо обрасца неће се уважити и таква понуда ће се одбити.
Све обрасце потписује и оверава лице овлашћено за заступање.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у
целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити
да ли је затворена онако како је предата.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти за сваку партију посебно са назнаком “ Понуда за партију бр___” Јавна
набавка Храна бр. 1.1.1/2014- НЕ ОТВАРАТИ, и назнаком на коверти партије у којој се налазе
потребни докази о испуњености услова за учешће у поступку. Уз сваку партију доставити и тражене
сертификате. Понуђач може поднети понуду за једну, више или за све партије. Уколико понуђач
подноси понуду за више партија потребно је да доказе о испуњености услова за учешће у поступку
достави у понуди за једну партију, а да у понуди за остале партије назначи уз коју је од партија поднео
потребне доказе и послати на адресу: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице,
Немањина 52“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача,
као и име особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да jе неблаговремена.
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Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока
одређеног у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, комплетна и за коју је утврђено да
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази иснос процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од 60 дана;
- ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и
друге тражене обрасце);
- ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди;
- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења.
6.3. Обавештење о могућности подношења понуде за једну или више партија и упутство о
начину на који понуда мора бити поднета уколико је предмет јавне набавке обликован по
партијама:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију. Докази из члана 75. и 76. Закона у случају да понуђач поднесе понуду за две
или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије и назнаком на коверти партије у којој се налазе потребни
докази о испуњености услова за учешће у поступку. Уз сваку партију доставити и тражене
сертификате. Понуђач може поднети понуду за једну, више или за све партије. Уколико понуђач
подноси понуду за више партија потребно је да доказе о испуњености услова за учешће у поступку
достави у понуди за једну партију, а да у понуди за остале партије назначи уз коју је од партија поднео
потребне доказе и послати на адресу: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице,
Немањина 52“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача,
као и име особе за контакт и е-mail.
6.4. Понуда са варијантама:
Понуда са варијантама није дозвољена.
6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима, по појединачним позицијама и јединичним ценама.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
доствљено са ознком на коверти „Измена понуде“ или „повлачење понуде за јавну набавку бр.
1.1.1/2014 - набавка добара Храна - не отварати.“
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
6.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач:
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учестује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
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6.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. 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.
6.8. 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.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
6.9. Захтеви у погледу места испоруке, начина, рока и услова плаћања :
Сукцесивно и ф-ko магацин Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина
52, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.
Понуђач је дужан да у року, који је одређен овом конкурсном документацијом, испоручи
тражена добра према врсти и количини за сваку патију посебно, а према тренутним потребама
наручиоца, на основу писане наруџбенице Наручиоца.
Рок испоруке : сукцесивно, у року од 3 дана од пријема писмене поруџбине купца, радним
данима у времену од 8,00 до 12,00 Ф-ко магацин Дома за све партије осим за партију млеко и млечни
производи; хлеб, бурек и пите: испорука до 6,00 сати.
Плаћање: до 45 дана од дана пријема фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
6.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шесдесет) дана од
дана отварања понуде.
6.11. Валута и начин на који мора бити изражена цена у понуди:
Валута понуде за све понуђаче је динар (rsd).
Цена у понуди се исказује без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона о јавним набавкама. У цену морају бити урачунати сви трошкови као што су трошкови
транспорта, царине и сл.
6.12. Средство финансијског обезбеђења
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко
сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив.
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Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која
представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Понуђач попуњава и оверава образац бр. 9.
6.13.Заштита података:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим
понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
6.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (путем електронске поште или факса) на адресу наручиоца –
Дом за децу и омладину «Петар Радованович» Ужице Немањина 52, Вршац, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези припремања понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
6.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његових
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

6.16. Критеријум за оцењивање понуда:
Критеријум за оцењивање понуде је: НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
У случају када постоје две понуде са истим бројем пондера, предност има она понуда, која је прва
пристигла,тј. која је прва заведена у деловодник.
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6.17. 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.

6.18.МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач модел уговора попуњава,парафира сваку страну, оверава печатом и потписује, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У члану 2. Модела уговора, понуђач се у складу са
условима датим у понуди, опредељује за једно од три понуђена решења.

6.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 031 511-347 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда. 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 8
дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је
у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао
или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева
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оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача
којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.
138. - 167. Закона.
6.20. Обавештење о року за закључење уговора
Уговор ће бити закључен најкасније у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
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БРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

из члана 75. Закона и конкурсне документације
Достављено
Ред.
бр.

1.

2.

3.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА

- за правно лице:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетника:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
Извод из одговарајућег регистра
– за правно лице: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
- за предузетника: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
- за физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да 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 –
- за правно лице:
Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена мера
забране обављања делатности, или потврду Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања
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(проверава
Наручилац)
ДА - НЕ

ДА - НЕ

4.

5.

делатности
- за предузетника: Потврде прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности или потврду
Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности
- за физичко лице: Потврде прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова
- за правно лице:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
- за предузетника:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
- за физичко лице:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде, Управа за ветерину да испуњава законске услове
за стављање у промет намирница (за партије 1, 2, 5, 6)

Образац 1. – за оцену испуњености услова
6.

ДА - НЕ

ДА - НЕ

ДА -НЕ

ДА - НЕ

Образац 2 – подаци о понуђачу који наступа самостално

ДА – НЕ

8.

Образац 3 – Изјава понуђача о начину наступа

ДА - НЕ

9.

Образац 4 – подаци о подизвођачу

ДА - НЕ

10.

Образац 5 – Попуњен, потписан и печатом оверено - подаци о
учесницима у заједничкој понуди
Образац 6 – Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о
независној понуди
Образац 7. – Попуњена, потписана и печатом оверена изјава о
кључном техничком особљу
Образац 8 – Попуњен, потписан и печатом оверен опис
предмета јавне набавке
Образац 9 – Попуњен, потписан и печатом оверена изјава о
средству финансијског обезбеђења
Образац 10 – Попуњен, потписан и печатом оверена структура

ДА -НЕ

7.

11.
12.
13.
14.
15.
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ДА - Не
ДА -НЕ
ДА - НЕ
ДА -НЕ
ДА - НЕ

16.
17.
18.

трошкова припремања понуде
Образац 11 – Попуњен, потписан и печатом оверена
спецификација по партијама (1-14)
Образац 12 – Попуњен, потписан и печатом оверени модели
уговора (1-14)
Образац 13.- Попуњен, потписан и печатом оверен изјава у
смислу чл.75 став 2.ЗЈН
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ДА - НЕ
ДА - НЕ
ДА - НЕ

из члана 76. Закона и конкурсне документације
Ред.
бр.

Достављено

НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА

Изјава:
1. о кључном техничком особљу које ради код понуђача које ће
1. бити одговорно за извршење уговора и контролу квалитета
2. о поседовању возила у којима се према посебним законима
искључиво транспортују робе које су предмет овог позива.
(потписивањем образац бр. 7.)

(проверава
Наручилац)
ДА - НЕ
ДА -НЕ

2. Извештај о бонитету јавне набавке за последње три
обрачунске године или уколико је понуђач почео са радом
касније, за године, од почетка рада

ДА - НЕ

3. списак најважнијих испоручених добара за период који није
дужи од пет година са износима, датумима и листама купаца
односно наручилаца потписан и оверен печатом понуђача.
4. Копију уговора са овлашћеном јавном установом о вршењу
контроле квалитета или доказ да има своју лабораторију и
овлашћено стручно лице за узорковање намирница које су
предмет јавне набавке.
5. Цертификат којим се потврђује да је успоставио и примењује
HACCP систем који испуњава све захтеване стандарде.
6. копију обрасца ОП (оверен потпис) како би Наручилац са
сигурношћу могао утврдити да је обрасце из понуде - конкурсне
документације потписало овлашћено лице Понуђача.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.

ДА - НЕ

У _____________________

ДА - НЕ

ДА - НЕ
ДА - НЕ

Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________

М.П.

_______________________

НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:
-

понуђача који наступа самостално

-

понуђача који наступа са подизвођачем,

-

подизвођача,

-

носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и

-

члана групе понуђача.

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они
прилози односно попуњавају само обрасци који се односе на исте.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача
и сваког члана групе понуђача.
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Напомене:
Докази о испуњености услова из члана 75. Закона, могу се достављати у неовереним копијама

Образац 2.
21 од 123

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за партију бр.___________________________________________ за јавну набавку
(навести број и назив партије)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа самостално
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-мail

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________
М. П
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ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА
У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:
А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ
Б) ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ___________________________________________ назив подизвођача
2. ___________________________________________ назив подизвођача
3. ___________________________________________ назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. _________________________________________________носилац посла
2. ___________________________________________________ члан групе
3. ____________________________________________________члан групе
4. ____________________________________________________члан групе
5. ____________________________________________________члан групе

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или
носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________
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Образац 4.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)Назив подизвођача
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електробска адреса понуђача (e-mail)
Телефон:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице одговорно за потписивање уговора:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
2)Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електробска адреса понуђача (e-mail)
Телефон:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице одговорно за потписивање уговора:
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.
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Образац 5.
ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА 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:
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.
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ОБРАЗАЦ 6.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12),
_________________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача
______________________________________________ (уписати назив понуђача), из
_________________ ул. __________________________ бр. _________, потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке хране за потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић»Ужице,
Немањина 52 број: 1/2014, 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.

ОБРАЗАЦ 7.
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Под
пуном
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
испред
понуђача
___________________________________ (уписати назив понуђача), из _________________ ул.
__________________________ бр. _________, у складу са захтевима у конкурсној документацији за
јавну набавку добара – хране за 2014. годину за потребе Дома за децу и омладину «Петар
Радовановић» Ужице, Немањина 52, Ужице
Изјављујем
да достављам списак о кључном техничком особљу које ради код _____________
________________________________________(назив понуђача) и које је одговорно за
извршење уговора и контролу квалитета.
1. да ћу као овлашћено лице Понуђача одредити запослене (ангажована лица):
_____________________ (име и презиме)
___________________ (стручна спрема)
_____________________(тел), који ће бити одговоран за извршење уговора;
_____________________ (име и презиме)
___________________ (стручна спрема)
_____________________(тел), који ће бити одговоран за извршење уговора;
_____________________ (име и презиме)
___________________ (стручна спрема)
_____________________(тел), који ће бити одговоран за извршење уговора;
_____________________ (име и презиме)
___________________ (стручна спрема)
_____________________(тел), који ће бити одговоран за извршење уговора;
_____________________ (име и презиме)
___________________ (стручна спрема)
_____________________(тел), који ће бити одговоран за извршење уговора;
ПРИЛОГ: Копија М обрасца за запослене.
2. да поседујем возило којим ће се се вршити испорука намирница која су предмет јавне
набавке, и то:
возило (тип, марка, регистарске ознаке....) _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ПРИЛОГ: копија важеће саобраћајне дозволе или важећег уговора о закупу возила
или другом ангажовању.

М. П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_________________________

Образац 8.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (ПАРТИЈА)_____________________________ [навести предмет
јавне набавке]

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Место и начин испоруке
Датум
____________________

Понуђач

М. П.

________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.Обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

28 од 123

Образац 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
За јавну набавку хране, за потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице,
Немањина 52, ЈН 1.1.1/2014
дајем следећу

И З Ј А В У

Ја ___________________________ Име и презиме) као овлашћени прдставник Понуђача:
___________________________________________________________ , из _____________,
Ул.______________________________, бр.____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде
додељен уговор, при закључењу уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а,
са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање
уговорне казне, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на
начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.
У _____________________
Дана:_________________ М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________________

Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.
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Образац 10.

СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку 1.1.1/2014 :
Ред.бр.

Износ без ПДВ-а

Врста трошка

Износ са ПДВ-ом

Напомена: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да
попуни образац бр. 7. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Датум
____________________

Понуђач

М. П.

________________________

ОБРАЗАЦ
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TEНДЕР 1.1
СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО МЕСО, ИЗНУТРИЦЕ
НАЗИВ
АРТИКЛА

једин
мере

количина

јунећи бут без
коске 5/1

кг

2
1.900

млевено месо 2/1

кг

1.400

свињски бут без
коске 5/1

кг

1.100

шницле од свињског
бута 2/1
jунеће шницле(oд
бута) 2/1
лесковачко месо
роштиљска
кобасица

кг

800

кг

700

кг
кг

800
250

1

јединична
цена без
ПДВ-а

јединична
цена са
ПДВ-ом

3

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима) ____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.____________________________
__________________________________________________________________________
ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ тачке V, понуђач за ову партију мора
поседовати :
31 од 123

СОПСТВЕНУ КЛАНИЦУ или имати уговор са кланицом регистрованом за клање стоке у којој
је уведен HACCP систем (ДОСТАВИТИ КОПИЈУ УГОВОРА).
Понуђач мора приложити :
•
•
•

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину да
објекат за прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен и
Потврда о успостављеном HACCP систему за клање и обраду меса.
Декларација производа мора садржати: назив производа; подаци о произвођачу( место и
име произвођача );датум производње и рок трајања

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана,)
ПОНУЂАЧ, поред ОБАВЕЗНИХ услова мора да испуни и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране(«Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилнику о квалитету меса и стоке за клање,перади и дивљачи као и
Правилнику о квалитету свињског меса и да ће намирнице бити адекватно упаковане са
декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и означавању
упакованих намирница.
.
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
ОБРАЗАЦ
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11.

ТЕНДЕР 1.2.
ПИЛЕЋЕ МЕСО - залеђено
НАЗИВ
АРТИКЛА

једин
мере

количина

1
пилетина

кг

2
400

кг

1.100

пилећи(батак и
карабатак)

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:______________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима)_______________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.____________________________
_________________________________________________________________________
ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ тачке V, понуђач за ову партију мора
доставити.
1.Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину) да
објекат за прераду меса испуњава ветеринаско санитарне услове и да је одобрен.
Понуђач може бити фарма за узгој пилића која има сопствену кланицу у којој је успостављен
HACCP систем.
Понуђач може бити фарма за узгој пилића која има потписан уговор са кланицом
регистрованом за клање пилића у којој је уведен HACCP систем (ДОСТАВИТИ КОПИЈУ
УГОВОРА).
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране(«Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилнику о квалитету меса и стоке за клање,перади и дивљачи као и
Правилнику о квалитету свињског меса и да ће намирнице бити адекватно упаковане са
декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и означавању
упакованих намирница.
.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ
TЕНДЕР 1.3.
СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ
НАЗИВ
АРТИКЛА

једин
мере

количина

кг

2
680

кг

100

паризер
(пилећи)

кг

750

паштета (0,50гр)
пилећа
виршле
(ринфуза)
месни нарезак
( 100 гр)
туњевина 0,95
гр
бруто (комади)
месната сланина
барена
говеђа пршута

ком

7.100

кг

1.000

ком

4.100

ком

4.900

кг

450

кг

30

сува свињска
ребра

кг

500

бечка кобасица

кг

640

сардина (0,75гр)
шунка
слајсована
кобасица чајна
100гр
слајсована
шунка
100 гр

ком
кг

200
650

1
српска кобасица
1/1
чајна кобасица

кг

10

кг

5

јединична
цена без
ПДВ-а

јединична
цена са
ПДВ-ом

3

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
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УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима) _______________________________________________
__________________________________________________________________________
MEСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему према
приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране(«Сл. гласник РС» број
41/09), Правилнику о квалитету производа од меса («Сл. лист СЦГ број 33/2004) и другим важећим
законским и подзаконским актима за робу која је предмет испоруке и да ћемо приликом сваке
испоруке доставити наручиоцу намирнице адекватно упаковане са декларацијом произвођача у
складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

ОБРАЗАЦ
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11.

ТЕНДЕР 1.4.
РИБА (замрзнута)
НАЗИВ
АРТИКЛА

једин
мере

количина

1
oслић (замрзнут) – хек

кг

2
420

рибље пљескавице
ћевапи лигње
филети од сома
пастрмка

кг
кг
кг
кг

240
350
600
50

бели (200-400 гр)

јединична
цена без
ПДВ-а

јединична
цена са
ПДВ-ом

укупна
цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

3

4

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ____________________________________
СЛОВИМА: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:______________________________________________
________________________________________________________________________

РОК ИСПОРУКЕ ( у данима)_______________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО и НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца._____________________________
__________________________________________________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
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ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране(«Сл. гласник
РС» број 41/09), и важећим Правилником за ову врсту намирница да ћемо прилоком сваке
испоруке доставити наручиоцу намирнице адекватно упаковане са декларацијом
произвођача у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница..
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________

M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ
TEНДЕР 1. 5.
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
НАЗИВ
АРТИКЛА

1
Млеко слатко
Млеко кисело
(чаша)
Jогурт (чаша)
Kрем сир 0,5 кг
кисела павлака
0,50
сир млади
кајмак
мрвљени сир
паприка у
павлаци
слатка павлака
0,5/1

једин
мере

литар
ком
ком.
кг
кг

количина

2
1.800
100

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

34.000
100
500

кг
кг
кг
кг

450
400
130
15

кг

50

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: __________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.____________________________
__________________________________________________________________________
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ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ тачке V, понуђач за ову партију мора
доставити.
1.Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину) да
објекат за производњу и прераду млека и млечних производа испуњава ветеринаско
санитарне услове и да је одобрен.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилником о квалитету млека и млечних производа и важећим
Правилницима за ову врсту намирница и да ћемо приликом сваке испоруке намирница
доставити наручиоцу уверење о здравственој исправности, намирнице ће бити адекватно
упаковане са декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ

ТЕНДЕР 1.6.
КОНЗУМНА ЈАЈА
НАЗИВ
АРТИКЛА

1
конзумна
јаја
«А» класа

једин
мере

количина

2
ком

јединична
цена без
ПДВ-а

јединична
цена са
ПДВ-ом

укупна
цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

3

4

5 (2X3)

6 (2X4)

41.100

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: __________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________

РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО и НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца._______________________________
____________________________________________________________________________
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11.

ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ тачке V, понуђач за ову партију мора
доставити.
1.Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину) да
објекат за производњу и прераду јаја испуњава ветеринаско санитарне услове и да је одобрен.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилнику о квалитету јаја и важећим Правилницима за ову врсту
намирница и да ћемо приликом сваке испоруке намирница доставити наручиоцу уверење о
здравственој исправности, намирнице ће бити адекватно упаковане са декларацијом
произвођача у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

ОБРАЗАЦ
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11.

ТЕНДЕР 1.7.
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ
НАЗИВ
АРТИКЛА

1
лук црни
лук бели
шаргарепа
першун
целер
кромпир
купус
паприка свежа
парадајиз
мандарина
краставацсвежи
зелена салата
пасуљ
јабуке
крушке
јагоде
брескве
киви
поморанџе
лимун
лубенице
ораси језгра
банане
нектарине
цвекла-свежа
лук млади везице
карфиол
броколи
грожђе
кајсије
тиквице

једин
мере

количина

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

2
1.100
30
540
15
5
7.000
7.500
660
2.100
450
250

ком
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
ком

400
580
2.200
250
60
420
15
790
165
270
40
3.000
150
350
150

кг
кг
кг
кг
кг

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

30
20
210
20
150

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
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СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца._____________________________
___________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ тачке V, понуђач за ову
партију мора доставити.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилнику о квалитету воћа,поврћа и печурки и важећим Правилницима
за ову врсту намирница и да ћемо приликом сваке испоруке намирница исте бити адекватно
упаковане са декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница.
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
ОБРАЗАЦ
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11.

ТЕНДЕР 1.8.
ХЛЕБ, БРАШНО И ПЕЦИВА
НАЗИВ
АРТИКЛА

једин
мере

1
хлеб Tип – 500
(500гр.)
хлеб Tип – 850
(600гр.)
лепиње празнепекарске
кроасан са џемом
100 гр
кроасан слани са
сиром 100 гр
празне кифле
100 гр
брашно T-500
25/1
кукурузно брашно
крофне са кремом

2
kom. 25.000

пирошке 100 гр
свежи квасац
кајзерице
пуњена ролна са
сиром и шунком
80гр
данско слано 80 гр
коре за питу

количина

kom.

150

kom.

9.100

kom.

600

kom.

600

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

ком
kг
kг
ком
ком
кг
ком
ком

10.000
3.700
310
10.000
4.000
45
500
2.000

ком
кг

2.000
500

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.___________________________
_________________________________________________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилником о квалитету пекарских производа и важећим Правилницима за
ову врсту намирница и да ће приликом сваке испоруке намирница исте бити адекватно
упаковане са декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница.
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ
TЕНДЕР 1.9.
БУРЕК И ПИТЕ

НАЗИВ
АРТИКЛА

1
бурек са месом
бурек са сиром
пита кромпир
пита са
вишњама
пита са
шампињонима
пита са
јабукама
пита зељаница

једин
мере

количина

кг
кг
кг
кг

2
1.150
300
200
70

кг

200

кг

70

кг

70

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.________________________
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11.

____________________________________________________________________

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилника о квалитету пекарских производа и важећим Правилницима за
ову врсту намирница и да ће приликом сваке испоруке намирница исте бити адекватно
упаковане са декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ

TEНДЕР 1.10.

КОНЗЕРВИРАНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ
НАЗИВ
АРТИКЛА

1
Боранија 5/1
Грашак
5/1
Ђувеч
5/1
Mешана салата
5/1
Паприка филети
5/1
Kраставац 5/1
парадајиз пире
компот –
бресква
5/1
компот – кајсија
5/1
компот-ананас
1/1
ајвар
печуркеконзерва

једин
мере

количина

кг
кг
кг
кг

2
600
1.500
470
900

кг

890

кг
кг
кг

660
180
400

кг

400

кг

50

кг
кг

400
200

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

49 од 123

11.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________

РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца._____________________________
___________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Понуђач мора доставити важећи сертификат HACCP систем произвођача за
конзервиране производе.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), и важећим Правилницима за ову врсту намирницао и да ће приликом сваке
испоруке намирница исте бити адекватно упаковане са декларацијом произвођача у складу
са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________
M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ
TEНДЕР 1.11.
ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

НАЗИВ
АРТИКЛА

1
мак-млевени
чоколадни десерт
(цица маца 30гр)
заза 25 гр
киди 30 гр
свит 30 гр
еуро блок 50гр
уље за јело –
Витал или
«одговарајуће»
сол кухињска 5/1
сирће 1/1
(алкохолно)
пиринач 1/1
(I класа)
фида 400гр
Фиделинка или
одговарајуће
макарона 400 гр
Фиделинка или
одговарајуће
шпагете 500гр
Фиделинка или
одговарајуће
еуро-крем 2,5/1
«Taково» или
одговарајуће
сир зденка
(кругови)
мармелада 3/1
пире 5/1
алева паприка 100 гр

једин
мере

количина

2

кг
ком

3
3.200

ком
ком
kom.
ком
литар

3.200
3.200
3.200
5.500
4.000

кг
литар

460
180

кг

325

кг

140

кг

370

кг

140

кг

540

ком
кг
кг
кг

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

1.610
520
390
15
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укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

11.

вегета «Ц» 1/1
или одговарајућа
гриз (пшенични)
200гр
кечап 1/1
мајонез 2,5
чај (филтер
врећице)
сенф 2,5/1

кг

70

кг

35

кг

60

ловоров лист
сода бикарбона
20гр
бибер млевени
10 гр
цимет кесица 5 гр
ким
кока кола 2/1
фанта

кес
кес

20
130

ком

280

кес
кес
литар
литар

220
40
700
20

томатино
чај ринфуза шипурак
чај-шипурак
класик 1/1
ванилин шећер
«Ц»10 гр или

литар
кг

30
40

кг

45

кесица

150

прашак за пециво
«Ц» 12 гр или
одговарајућа
шећер у праху
грисина 40 гр
шлаг 1/1
пудинг 1/1
(ванила)
сусам
оригано 3 гр
лимунтус
чоколада за
кување
желатин за колаче
обланде
ратлук 20гр
чипс кес 45 гр
воћни сок брик
1/1 поморанџа
воћни сок брик1/1
бресква

кесица

470

кг
кесица
кг
кг

50
400
90
65

кг
ком
кесица
кг

5
100
30
30

кесице
ком
кг
кес
литар

50
30
30
450
350

лит

350

одговарајућа

кг
ком
пак

420
100
1.100
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воћни сок брик
1/1 јабука
маргарин Витал
или одговарајућа
кисела вода Kњаз
Милош или
одговарајућа
сир трапист
Имлек или
одговарајућа
фета сир7,5/1
Шабац или
одговарајућа
чоколадно млеко ¼

лит

300

кг

480

лит

680

кг

610

кг

860

ком
koм

7.000
1.200

koм

5.500

koм

5.500

koм

4.000

koм

500

koм

1.000

lit
kг

1000
1.710

kг

10

kг

15

kг
keс

15
400

бомбоне карамел
100 гр
плазма кекс 0,75
гр
млевена плазма

kг

15

kг

140

кг

40

чоколадна
бананица
пшеница за
кување
какао

ком

500

кг

120

кг

15

кафа млевена
200гр

кг

60

чоколадна
наполитанка

100гр
воћни сок брик ¼
бресква
воћни сок брик ¼
кајсија
воћни сок брик ¼
јабука
коцке за супу
говеђа
коцке за супу
пилеће
палмино уље 20/1
шећер кристал
1/1
суво грожђе
100гр.
желе бомбоне 200
гр
маст
смоки 50 гр
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чоколада 100 гр

ком

100

чоколада 200 гр

ком

20

ком

900

кг

25

кг

10

ком

200

лит

10

лит

30

лит

50

лит

10

лит

10

клековача

лит

20

пелинковац

лит

10

дуњевача 0,70 л

ком

5

вода негазирана
0,5 лит
салата од
печурака
маслине зелене са
кошпом
пиво
вињак
вино црно
Тиквеш или
одговарајуће
вино бело Тиквеш
или одговарајуће
ракија
виски

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
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РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.______________________________
____________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: У случају понуде «одговарајући» навести име произвођача.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилницима везаним за технологију готове хране, Правилником о
квалитету безалкохолног пића, Правилником о квалитету воћних сокова, Правилником о
квалитету производа од воћа и важећим Правилницима за ове врсте намирница и да ће
приликом сваке испоруке намирница исте бити адекватно упаковане са декларацијом
произвођача у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________

M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ
TEНДЕР 1.12.
ЗАЛЕЂЕНО ТЕСТО

НАЗИВ
АРТИКЛА

1
паштете са
сиром 50 гр
рол виршле
ролна месо
100 гр
ролна
вишње
жу-жу

једин
мере

количина

kг

2
250

kг

3.000

kг

100

кг

700

кг

50

јединична
цена без
ПДВ-а

јединична
цена са
ПДВ-ом

3

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________

РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.____________________________
___________________________________________________________________________
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11.

НАПОМЕНА: Произвођач доставља важећи сертификат HACCP.
Велепродаја доставља потврду произвођача о уведеном HACCP систему.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), Правилнику о квалитету пекарских производа и важећим Правилницима за
ову врсту намирница и да ће приликом сваке испоруке намирница исте бити адекватно
упаковане са декларацијом произвођача у складу са Правилником о декларисању и
означавању упакованих намирница.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________

M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ

TEНДЕР 1.13.
ЦВЕТНИ МЕД

НАЗИВ
АРТИКЛА

1
природни
мед
0.25 гр

једин
мере

количина

kг

2
150

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.____________________________
__________________________________________________________________________
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11.

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ МОРА ДОСТАВИТИ и испунити
- Извештај о испитивању ( на антибиотике, сулфонамиде и хемију) Ветерин.спец.инстититута
Краљево или друге акредитоване установе ( за род 2013 год. )
- Регистрован пчелињак код Министарства пољопривреде преко Савеза пчелара Србије .
- Сертификат пчеларске организације Србије.
Паковање : 0,25 гр.
Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком употребе.
Укупна потреба са једног пчелињака .

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), и важећим Правилницима за ову врсту намирница и да ће приликом сваке
испоруке намирница исте бити адекватно упаковане са декларацијом произвођача у складу
са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.

Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________

M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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ОБРАЗАЦ

TEНДЕР 1.14.
ЗАМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

НАЗИВ
АРТИКЛА

1
замрзнуте вишње
10/1 Хигло или
одговарајући
замрзнуте малине
10/1
залеђени
помфрит бланширани
кукуруз шећерац
10/1 Хигло или
одговарајући
замрзнути спанаћ

једин
мере

количина

kг

2
40

kг

30

kг

2.500

кг

450

кг

100

јединична
цена без
ПДВ-а

3

јединична
цена са
ПДВ-ом

4

укупна цена
без
ПДВ-а

укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: ________________________________________
СЛОВИМА: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:_______________________________________________
________________________________________________________________________
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11.

РОК ИСПОРУКЕ ( у данима): _____________________________________________
________________________________________________________________________
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: F-co магацин купца.____________________________
__________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Произвођач доставља важећи сертификат HACCP.
Велепродаја доставља потврду произвођача о уведеном HACCP систему.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
(Понуђач уписује рок важности цене дате у понуди који не може бити мањи од 60 дана).
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
ИЗЈАВА:
Изјављујемо да ћемо производити и испоручивати намирнице наведене у табели у свему
према приложеној произвођачкој спецификацији, Закону о безбедности хране («Сл. гласник
РС» број 41/09), и важећим Правилницима за ову врсту намирницао и да ће приликом сваке
испоруке намирница исте бити адекватно упаковане са декларацијом произвођача у складу
са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница.
Понуђач: _____________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________________
Шифра делатности:____________________________________________________
Матични број:_________________________________________________________
Регистарски број:______________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________________

M.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи за 2014.годину, партија 1.1. свеже јунеће и свињско месо и
изнутрице закључује се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ И СВИЊСКОГ МЕСА, ИЗНУТРИЦА
Дана: _____________2014. године, између:

1. Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац)
кога заступа Драган Катић, директор и
2. ________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи партија 1.1. свеже јунеће и свињско месо и
изнутрице за потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
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добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр.________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
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Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09), са потврдом о здравственој исправности издате од стране
надлежне установе и Потвреде о безбедности хране оверене од стране добављача за сваку
испоруку.

КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету меса и стоке за клање, перади и дивљачи као и
Правилником о квалитету свињског меса и другим важећим законским и подзаконским
актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.

ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у периоду до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
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Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.

У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.

Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.2 пилеће месо за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ПИЛЕЋЕГ МЕСА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, , партија 1.2 пилеће месо за потребе Дома
за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр.________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна за
период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09), Правилником о квалитету меса живине («Сл.лист СФРЈ бр. 1/81
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и 51/88) и другим законским и подзаконским актима), са потврдом о здравственој
исправности пошиљке од надлежне установе и потрврдом о безбедности хране оверене од
стране добављача.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету меса живине (Сл.лист СФРЈ бр. 1/81 и 51/88) и другим
важећим законским и подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року од 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.3 сухомеснати производи за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ СУХОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.3 сухомеснати производи за
потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
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добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна за
период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09)и другим законским и подзаконским актима.
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КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету производа од меса («Сл.лист СЦГ» бр. 33/2004) и другим
важећим законским и подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.4 замрзнута риба за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ЗАМРЗНУТЕ РИБЕ
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.4 замрзнута риба за потребе
Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
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добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09)и другим законским и подзаконским актима.
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КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилницима везаним за технологију готове хране и другим важећим законским и
подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.5 млеко и млечни производи за 2014.годину, закључује
се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.5 млеко и млечни производи за
потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену до 6,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
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(«Сл.гласник РС број 41/09)и другим законским и подзаконским актима, са потврдом о
здравственој исправности пошиљке од надлежне установе једном месечно и потврде о
безбедности хране оверене од стране добављача.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету млека и млечних производа, Правилницима везаним за
технологију готове хране и другим важећим законским и подзаконским актима за робу која је
предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року од 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.6 конзумна јаја за 2014.годину, закључује се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ КОНЗУМНИХ ЈАЈА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.6 конзумна јаја за потребе Дома
за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену до 6,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
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(«Сл.гласник РС број 41/09)и другим законским и подзаконским актима, са потврдом о
здравственој исправности пошиљке уз сваку испоруку.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету јаја и производа од јаја и другим важећим законским и
подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.7 пољопривредни производи за 2014.годину, закључује
се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.7 пољопривредни производи за
потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна за
период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену до 6,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09)и другим законским и подзаконским актима.
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КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету воћа, поврћа и печурки, Правилницима везаним за
технологију воћа и поврћа и другим важећим законским и подзаконским актима за робу која
је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.

Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
89 од 123

Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.8 хлеб, брашно и пецива за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ХЛЕБА, БРАШНА И ПЕЦИВА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.8 хлеб, брашно и пецива за
потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна за
период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену до 6,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
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(«Сл.гласник РС број 41/09), Правилника о квалитету пекарских производа и другим
законским и подзаконским актима.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету пекарских производа и Правилницима везаним за
технологију готове хране и другим важећим законским и подзаконским актима за робу која је
предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.9 бурек и пита за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ БУРЕКА И ПИТА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.9 бурек и пита за потребе Дома
за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену до 6,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
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(«Сл.гласник РС број 41/09), Правилника о квалитету пекарских производа и другим
законским и подзаконским актима.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету пекарских производа и Правилницима везаним за
технологију готове хране и другим важећим законским и подзаконским актима за робу која је
предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.10 конзервирано воће и поврће за 2014.годину,
закључује се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ КОНЗЕРВИРАНОГ ПОВРЋА И ВОЋА
Дана: _____________2014. године, између:

1. Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац)
кога заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.10 конзервирано воће и поврће
за потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09) и другим законским и подзаконским актима.
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КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилницима везаним за технологију готове хране и другим важећим законским и
подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.11 остале намернице за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ОСТАЛИХ НАМИРНИЦА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Дана: _____________2014. године, између:

1. Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац)
кога заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.11 остале намернице за потребе
Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна за
период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
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(«Сл.гласник РС број 41/09), Правилника о квалитету пекарских производа и другим
законским и подзаконским актима.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету пекарских производа и Правилницима везаним за
технологију готове хране, пправилник о квалитету безалкохолних пића, Правилник о
квалчитету воћних сокова, Правилник о квалитету производа од воћа и другим важећим
законским и подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.12 замрзнута теста за 2014.годину, закључује се

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ЗАМРЗНУТОГ ТЕСТА
Дана: _____________2014. године, између:

1. Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац)
кога заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.12 замрзнута теста за потребе
Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
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(«Сл.гласник РС број 41/09), Правилника о квалитету пекарских производа и другим
законским и подзаконским актима.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилником о квалитету пекарских производа и Правилницима везаним за
технологију готове хране и другим важећим законским и подзаконским актима за робу која је
предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року од 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.13 природни мед за 2014.годину, закључује се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ПРИРОДНОГ МЕДА
Дана: _____________2014. године, између:

1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2. ________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.13 природни мед за потребе
Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна за
период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, род 2013. године, паковање 0,25 гр и укупна потреба са једног пчелињака
возилима и амбалажи који су предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани
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Законом о безбедности хране («Сл.гласник РС број 41/09) и другим законским и
подзаконским актима.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), и другим важећим законским и подзаконским актима за робу која је предмет
испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 12.
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ"
БРОЈ: _____________
ДАНА:_____________
УЖИЦЕ
На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12),
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.1.1/2014 - Намирнице и
прехрамбени производи, партија 1.14 замрзнуто воће и поврће за 2014.годину, закључује
се
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ЗАМРЗНУТОГ ВОЋА И ПОВРЋА
Дана: _____________2014. године, између:
1.Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице (у даљем тексту: Наручилац) кога
заступа Драган Катић, директор и
2.________________________________________________________________ ( у даљем
тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора Број ___________ од ____________ године
Понуђачу-добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке добара бр.
1.1.1/2014 – намирнице и прехрамбени производи, партија 1.14 замрзнуто воће и поврће за
потребе Дома за децу и омладину «Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара –
намирнице и прехрамбени производи за потребе наручиоца а у свему у складу са понудом
Добављача број ________ од _________________ године.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
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_________________________________ из __________________ у ___% укупне уговорене
вредности
добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
_________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
______________________________________________ из __________________________
Члан 3.
Цене за оквирну количину добара која су предмет овог уговора су дате у понуди
Добављачa бр._________ од ______.2014. године, појединачно, као и у укупном износу за сва
предметна добра. од _____________________ динара и словима
(_______________________________________________) без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно у износу од ____________________ динара и словима
(_______________________________________________) са обрачунатим порезом на додату
вредност.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од
конкретних потреба.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке,
односно све елементе структуре цене дате у конкурсној документацији
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Добављач се обавезује да за период почев од дана закључења овог Уговора у трајању од 12
месци (годину дана) испоручује робе у количини која се објективно предвиђа као потребна
за период за који се Уговор закључује.
Добављач ће робу из члана 1. овог Уговора испоручивати: сукцесивно, у року од 3 дана од
пријема писмене поруџбине купца, радним данима у времену од 8,00 до 12,00 часова.
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише
приликом пријема робе.
Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број
комада, каталошки број и број атеста о здравственој исправности хране.
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће
Добављач доставити Наручиоцу у законском року.
Уз рачун се доставља и атест о здравственој исправности хране.
Члан 5.
Роба се испоручује ФЦО магацин Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" Ужице,
Немањина 52.
Члан 6.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима и амбалажи који су
предвиђени за транспорт ове врсте намирница а прописани Законом о безбедности хране
(«Сл.гласник РС број 41/09) и другим законским и подзаконским актима.
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КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 7.
Добављач гарантује да ће роба из члан 1. овог Уговора бити квалитетна, здравствено
исправна а у свему бити у складу са Законом о безбедности хране («Сл. гласник РС» број
41/09), Правилницима везаним за технологију готове хране и другим важећим законским и
подзаконским актима за робу која је предмет испоруке.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или
неисправност, Добављач је дужан да изврши замену рекламиране робе истог дана.
Члан 8.
Наручилац сваку испоруку контролише и има право рекламације, а накнадно може
рекламирати робу у случају здравствене неисправности робе.
Наручилац задржава право да, код сваке испоруке робе, на терет Добављача изврши
неопходне контроле исправности намирница, у овлашћеној установи у месту седишта
Наручиоца, а такву робу да одмах врати Добављачу, надокнади трошкове прегледа уз обавезу
Добављача да му достави исправну робу.
Члан 9.
Писмени приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Добављачу одмах
код момента преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
ЦЕНА
Члан 10.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року до 45 (четрдесет пет) дана, од дана пријема
фактуре са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са
закљученим уговором, на жиро- рачун Добављача бр.____________________________ код
Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 11.
Јединичне цене роба које су предмет испоруке по овом Уговору кориговаће се се до висине
званично објављеног коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији.
У случају корекције цена у смислу става 1. овог члана, за испоруку роба које су предмет овог
Уговора, уговорене стране ће промењене услове регулисати Анексом. Новоутврђена цена ће
се примењивати на испоруке после потписивања анекса.
Члан 12.
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у
случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.
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Члан 13.
Наручилац ће Добављачу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату
финансијских средстава сукцесивно у складу са чланом 10. овог Уговора.
Члан 14.
Приликом потписивања овог Уговора Добављач ће Наручиоцу предати соло меницу на име
испуњења уговорених обавеза у висини од 10% од вредности уговора и писмено менично
овлашћење од Банке код које Добављачима отворен жиро-рачун.за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла траје најмање три дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним роком од 30
дана од дана достављања отказа другој уговореној страни у случајевима непридржавања и
непоштовања одредаба овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца из члана 5. овог Уговора падају на терет
Добављача.
Члан 17.
Уговор је закључен на период од _________________. године као дана закључења уговора у
трајању од годину дана.
Члан 18.
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора
превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у
Ужицу.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два)
примерка за своје потребе.
ЗА ДОБАВЉАЧА,
________________________
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
____________________________
____________________________
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Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА чл. 75. ст. 2. ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке добара- Храна бр. 1.1.1/2014 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
________________

М.П.

Понуђач
__________________

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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VII.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ

Рб
1.

УСЛОВ
Да је регистрован код надлежног органа односно
уписан у одговарајући регистар

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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ДОКАЗ
Извод из регистра надлежног органа(Агенција за
привредне регистре или из регистра где је понуђач
уписан)
Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда
на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица,односно седиште
представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани
криминал
Вишег
суда
у
Београду,којим се потврђује да правно лице није
осуђиваноза неко од кривичних дела организованог
криминала;
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала(захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да 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(захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта

3.

3) Да му није изречена мера забране обављања
делатности,
која
је
на
снази
у
време
објављивањапозива за подношење понуде(чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона);

3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности,која је
на снази у време објаве позива за подношење
понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности,која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда
Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му
нијеизречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда;

4.

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) Закона);

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ:Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и Уверење надлежне Управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда

5.

Да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Услов 5 из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
Доказ – решење Министарства
пољопривреде,
трговине,
шумарства
и
водопривреде, Управа за ветерину да испуњава
законске услове за стављање у промет намирница
(за партије 1, 2, 5, 6)
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6.

7.

Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне
јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона
1.о кључном техничком особљу које ради код
понуђача које ће бити одговорно за извршење
уговора и контролу квалитета.
2. о поседовању возила у којима се према
посебним законима искључиво транспортују
робе које су предмет овог позива

8.

9.

Да понуђач располаже довоњним пословним и
финансијским капацитетом

Понуђач је испоручилац добара која су
предмет јавног позива

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве бр. 13).Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

Као доказ се подноси: попуњену и оверену изјаву
(образац бр. 7) и копије М обрасца.
2. попуњена и оверене изјаве понуђача (образац бр.
7.) и копије важеће саобраћајне дозволе или важећег
уговора о закупу возила или другом ангажовању .

•

Извод из бонитета за Јавне набавке Центра за
бонитет НБС, за претходне три обрачунске
године(Образац БОН ЈН) или биланс стања и
успеха за претходне три године (2010, 2011, и 2012
година) . Потребно је да је понуђач у претходне
три обрачунске године за које прилаже извод из
бонитета и биланса стања и успеха, пословао без
губитака.

•

Списак најважнијих испоручених добара за период
који
није
дужи
од
пет
година
са
иуносима,датумима и листама купаца односно
наручилаца потписан и оверен печатом понуђача.
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10
.

Мере обезбеђења квалитета

Копију уговора са овлашћеном јавном установом о вршењу
контроле квалитета или доказ да има своју лабораторију и
овлашћено стручно лице за узорковање намирница које су
предмет јавне набавке.

Примена стандарда у систему производње

Цертификат којим се потврђује да је успоставио и
примењује HACCP систем који испуњава све захтеване
стандарде.

Копију обрасца ОП (оверен потпис за
овлашћено лице понуђача)

копију обрасца ОП (оверен потпис) како би Наручилац са
сигурношћу могао утврдити да је обрасце из понуде конкурсне документације потписало овлашћено лице
Понуђача.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.

11

12
.
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