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Деловодни број: 2-283/2 
Датум: 02.11.2018.године 
 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ 

AЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА БР. 2 

18000 НИШ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

НАБАВКА ДОБАРА ЈН БР: Д-19-18  

 ОПРЕМА ЗА ПЕКАРСТВО 

 

 

 

 

 

 
Крајњи рок за доставу понуда: 
 

12.11.2018. године до 11,00 часова 

 
Јавно отварање понуда: 
 

12.11.2018. године у 11:30 часова 
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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона jавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12) и 

Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр.14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

бр.07-01-1465/1 од 02.11.2018.године  и Решења  о  образовању  комисије  за  

јавну набавку бр. 07-01-1465/2 од 02.11.2018.године, припремљена је: 

        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У  поступку јавне набавке мале вредности бр. Д-19-18 чији је предмет набавка 

добара – опрема за пекарство 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, спецификације, квалитет, количина  и опис 
добара, гарантни рок, рок испоруке добара, место 
испоруке и сл. 

5 

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

8 

V Критеријум за доделу уговора 12 

VI Образац понуде 13 

VII Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни 

17 

VIII Образац трошкова припреме понуде 18 

IX Образац изјаве о независној понуди 19 

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

20 

XI Модел уговора 21 

XII Упутство понуђачима како да сачине понуду 26 

XIII Oвлашћење представника понуђача 35 

XIV Менично писмо-овлашћење 36 

XV Изјава 37 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: Студентски центар Ниш 
Адреса: Александра Медведева бр.2 
Интернет страница: www.scnis.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке: 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,  у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке број Д-19-18 је набавка добара – опреме за пекарство за 
потребе Студентског центра Ниш. 
 
 
4. Контакт (лице или служба): 
 
Служба набавке 
Е - mail адреса:  nabavka@scnis.rs 
Број факса: 018/231-339 
Радно време: понедељак - петак од 07-15 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.scnis.rs/
mailto:nabavka@scnis.rs


Конкурсна документација за набавку добара бр.Д-19-18   стр.  4 | 37 

  

II  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке:  
 

1. Предмет јавне набавке број Д-19-18 је набавка добара – опреме за пекарство за 

потребе, Студентског центра Ниш, (ОРН):39314000 – Професионална 

угоститељска опрема 

 

 
 

2. Партије:  Набавка није обликована по партијама 
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III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ И СЛ. 
 
 
 
 

Р.бр. Назив и опис предмета набавке 
Јед. 
мере 

Кол. 

1. 

 
СПИРАЛНИ МИКСЕР 

- Димензија посуде: 150 l 
- Капацитет брашна: 2,5 – 62,5 kg 
- Капацитет теста: 4-100 kg 
- Капацитет теста: 4-100 kg 
- Снага: 4,55 kW +- 3% 
- Са две брзине, плус контра смер 
- Инфраред контрола температуре теста 
- Брзина окретања спирале 103/207rpm (50 Hz) 
- Брзина окретања посуде 7,5/15 rpm (50 Hz) 
- Посуда и спирала од Inoxa 
- ABS поклопац 
- Покретни, плус два стабилизатора ради лакшег фиксирања  
- Електронска контрола: Могућност рада у мануелном и 
аутоматском ржиму 
- Нето тежина: 417 +- 3% 
- Димензије: 770 х 1250 х 1560 (šxdxv) 
- Бука мања од 58 dB 
- Инфрацрвена сонда за температуру 
- Sonde relays у свим временима темперастуре површине 
теста. Сонда се може програмирати преко електронске 
контроле да не прекорачи горњу границу температуре коју је 
поставио корисник 
- Уклоњена је потреба за надзором различитих фаза 
гњечења. Када тесто достигне регистровану температуру на 
почетку рецепта, звучни аларм звони и зауставља мешење 

 

 

ком 1 

   2. 

 
РОЛ МАШИНА  
 

- Тежина тестеног комада 80-1000 gr 
- Капацитет 1500 kom/h 
- Снага мотора 0,55 kw 
- На покретном постољу 
- Димензије 1010 х 800 х 690/850 (друга ознака је висина 
постоља)  
 

 
 
 
 

ком 1 
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3.  

 
КОНВЕКЦИЈСКА ПЕКАРСКА ПЕЋ СА КОНДЕНЗАЦИОНОМ 
ХАУБОМ  
 

- Класик контролни панел  
–    Капацитет 3 плеха димензија 440 х 350 mm, размак између 

плехова 85 mm 
- Лед расвета – прикључак и инсталисана снага: 230V 1/N/PE 

50 Hz, 3-3,2 –kw 
- Температура печења  од 30-250

0
С 

- Двосмерни рад мотора ради квалитетнијег печења 
- Цевни генератор паре 
- Термо изолација на стаклу врата 
- Уграђен резервоар за воду, пећ се не прикључује на довод 

воде 
- Димензије 600 х 772 х 550 mm 
- Кондензациона хауба за одвод непотребног вишка паре из 

пећи скупља и кондензује пару која настаје током печења – 
снага 0,50 – 0,55 kw 

ком 1 

4.  

 
ДЕЛИЛИЦА ТЕСТА 
 

- Са адаптером за додатну решетку и дуплим 
притиском 

- Soft Dough систем, овај систем се користи да 
подели деликатно или високо хидрирано тесто или 
чак ферментисано без дегазације помоћу уређаја за 
контролу просечног притиска 

- Ергономска заштитна ручка и контролни панел 
- Лако чишћење 
- Бројеви подела 10/20 
- Дубина посуде 140 mm 
- Величина посуде 513 х 410 mm 
- Димензије тачкасе посуде (non-stick)  100 x 100 mm 
- Минимални капацитет теста 4 kg 
- Максимални капацитет теста 20 kg 
- Капацитет 900 – 1250 kom/h 
- Димензије 630х890х1150 mm 
- Снага 1,8W 
- Напајање 400V 3PH + N 50 Hz 

 
 

ком 1 
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Напомена: 
 

- Уз понуду понуђач је дужан да достави каталог/каталошку страну 
произвођача на српском или енглеском језику, са сликом понуђеног 
добра са детаљним техничким карактеристикама и моделом/типом из 
којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност 
понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне 
документације, оверен и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача.  

- Понуђач мора бити овлашћен „ауторизован“ за даљу продају понуђене 
опреме од стране произвођача те опреме или од стране овлашћеног 
дистрибутера произвођача понуђене опреме за Србију. 

- Понуђач понуђене опреме мора да има најмање једног радно 
ангажованог сервисера, стручно оспособљено лице са сертификатом 
произвођача понуђене опреме  

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

- Понуђач је у обавези да понуди добра која у потпуности задовољавају 
све наведене техничке карактеристике из дате техничке 
спецификације, у супротоном понуда ће бити одбијена као 
неодговарајућа, а тиме и неприхватљива 

- Рок и начин испоруке: возилом понуђача (добављача), у понуђеном 
року из понуде, који неможе бити дужи од 30 дана од закључења 
уговора. 
Напомена: Проверу да ли понуђена добра одговарају техничким 
захтевима наручиоца извршиће чланови Комисије и друга лица које 
ангажује наручилац, а која поседују стручна знања и искуства у вези 
предметне јавне набавке, примењујући између осталог и следеће: 

- Анализа и контрола података о понуђеној опреми из каталога 
произвођача/понуђача опреме (уколико су доступни) 

- Примена законске обавезе из чл. 93. став 1. ЗЈН, односно: „наручилац 
може да захтева да понуђена додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача односно његовог произвођача“. 

-  
Место испоруке: Добра која су предмет набавке испоручују се на локацији 
Централна кухиња, Градско поље бб Ниш. 
Испорука добара обухвата: Истовар и уношење, преглед опреме у циљу 
утврђивања евентуалних физичких оштећења, монтажом и обуком запослених за 
рад. 
Уз испоруку доставити техничко упутство произвођача опреме за руковање и 
одржавање опреме, на српском језику и оверену изјава о гарантном року.  
 
Особа за контакт је Слоодан Ранђеловић, е-mail: nabavka@scnis.rs 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

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

ЗАКОНА 
1.1.    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); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) 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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) 

до 4) Закона. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона  

сваки  понуђач  из  групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1.Финансијски капацитет : 

Да je понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године пословао са 

добитком   

2.Kадровски капацитет :  

Да понуђач у моменту подношењa понуде има минимум једног  радно 

ангажованог сервисера (у складу са Законом о раду („Сл.гласник РС, бр. 

24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) тј. 
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стручно оспособљено лице са сертификатом/ овлашћењем издатим од 

стране произвођача понуђених добара, којим се доказује оспособљеност 

за сервисирање опреме. 

3.Технички капацитет : 

 Да понуђач поседује минимум једно возило минималне носивости 1 тона.  

Oстали услови: 

4. Да је понуђач овлашћен „ауторизован“ за даљу продају понуђене 

опреме од стране произвођача те опреме или од стране овлашћеног 

дистрибутера  „дилера“ произвођача понуђене опреме за Србију. 

5. У случају квара, време одзива тј. реаговања сервисне службе је максимално 2 

часа од момента пријаве квара. Сервис мора бити на располагању 24 сата, 7 дана 

у недељи.  

 

Напомена: Наручилац задржава право да провери веродостојност свих 

достављених доказа и садржине истих.    

 

 
6. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,       
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
1.1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда ; 

 
1.2. Услов из 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 и уверењe вишег 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 
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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;  
 
1.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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; 
 
1.4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ:   

Да   понуђач   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 нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач 
доказује потписивањем изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона 
(Образац изјаве дат је у поглављу X конкурсне документације). 
 

2) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
понуђачи доказују достављањем: 

Финансијски капацитет : 

1.  Потврде о броју дана неликвидности одштампане са сајта Народне банке 

Србије 

Kадровски капацитет : 

2. Достављањем фотокопије уговора о раду и обрасца М (или другог 

одговарајућег обрасца) за пријаву на обавезно социјално осигурање или 

другог уговора о радном ангажовању по основу рада ван радног односа у 

складу са Законом о раду . 

-  фотокопије сертификата/овлашћења произвођача o  завршеним обукама  

од стране произвођача о оспособљености за сервисирање понуђене опреме 
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Технички капацитет : 

3. Достављањем фотокопије саобраћајнe дозволe са читачем и фотокопијом 

полисе осигурања а уколико понуђач није у саобраћајној дозволи наведен као 

власник возила, поред важећe саобраћајне дозволе доставити и правни 

основ коришћења истог (фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу, 

уговора о лизингу). 

Oстали услови: 

4.  Копија уговора, сертификата, потврде или другог сродног документа којим 

је понуђач овлашћен („ауторизован“) од стране произвођача понуђене 

опреме или од стране олашћеног дистрибутера произвођача  да може 

вршити продају предметне опреме. 

5. Достављањем попуњеног, потписаног и овереног Образца - Изјаве 
понуђача (поглавље XV из конкурсне документације). 

 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 оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да 
затражи и од осталих понуђача. 
 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.  
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе из чл.75. став 1. тачка 1), 2) 
и 4) Закона, који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим 
што је понуђач дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци 
јавно доступни. 
 Као доказ о извршеном упису у Регистар, понуђач доставља копију Решења 
регистратора о извршеном упису.  
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. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
 
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:  
 
Избор најповољније понуде вршиће се применом критеријума „Најниже понуђена 
цена“. 
 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. У 
случају истог понуђеног рока испоруке добара, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, исти рок испоруке и исти 
рок плаћања, наручилац ће одлуку о додели уговора донети жребом. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. Д-19-18 
чији је предмет набавка опреме за пекарство. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 
Назив понуђача: 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 

 
Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача 
(е-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 
 

 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора: 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А)  САМОСТАЛНО 
 

Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 
 



Конкурсна документација за набавку добара бр.Д-19-18   стр.  14 | 37 

  

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
 
1. 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2. 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“попуњавају само они понуђачи који 
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира удовољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 
1. 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2. 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

 Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3. 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

 Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

  
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 
свакогпонуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕКАРСТВО (ПО ТЕХНИЧКОЈ 
СПЕЦИФИКАЦИЈИ ИЗ ПОГЛАВЉА III) 
 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:  

Рок и начин плаћања: 
(не дужи од 45 дана од дана пријема  
фактуре) 

 

Рок важења понуде: 
(рок важења понуде не може бити краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће бити поверен подизвођачу: 
(Уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем) 

 

Рок испоруке добара (не дужи од 30 
дана од дана потписивања уговора)  
 
 

 

Гарантни рок: 
 
 

 

 
 

 
Датум:        Понуђач: 

 
__________________  М.П.     ___________________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 
 
Напомена: 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. 
 
Исказана цена у обрасцу понуде (образац VI) мора бити идентична исказаној 
цени у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (образац VII). 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ         
ПОПУНИ 

 
 ОПРЕМА ЗА ПЕКАРСТВО 
 

Р.бр 
Назив предмета 

набавке 
Јед. 
Мере 

Кол. 
Цена  

без ПДВ-а 
по јм. 

Укупно без 
ПДВ-а  

Произвођач, 
модел и тип 

добара  

I II III IV V VI VII 

1.  
Спирални миксер 
 
 

ком 1    

2.  
Рол машина 
 
 

ком 1    

3.  

Конвекцијска 
пекарска пећ са 
кондензационом 
хаубом  

ком 1 
 
 
 

  

4.  Делилица теста  ком 1 
 
 
 

  

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (за позиције од 1 до 4): 

 

 
ИЗНОС ПДВ-А (за позиције од 1 до 4): 

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ОМ (за позиције од 1 до 4): 

 

 
 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

- у колони V уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а 
- у колони VI уписати укупан износ без ПДВ-а  
- у колони VII уписати произвођача, модел и тип понуђених добара.  

 
 
 
Датум:         Понуђач: 

 
____________________   М.П.   ____________________ 
                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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VIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ 
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара бр. Д-19-18 – опреме за 
пекарство, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 
 
 
 

ВРСТА ТРОШКОВА: ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД: 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
  
 
 
Достављање овог обрасца није обавезно    
 

Датум:         Понуђач: 
 
____________________   М.П.   ____________________ 
                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
У складу са чланом 26.Закона, ___________________________________________, 
                                                         (Назив понуђача, подизвођача, учесника заједничке понуде)  
 

даје: 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара бр. Д-19-18-набавка опреме за пекарство,  поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
             Датум:                                             Понуђач: 

 
____________________           М.П.                       ___________________ 
                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
 
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, иста се може копирати у довољном 
броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
У случају подношења понуде са подизвођачем иста се може копирати у 
довољном броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког подизвођача. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА O JАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 

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

И З Ј А В У 
 
 
 
Понуђач____________________________________________________ (навести 

назив понуђача) у поступку јавне добара бр. Д-19-18 набавка пекарске опреме, 

поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 
 
 

Датум:                           Понуђач: 
 

________________              М.П.   __________________ 
                                                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, иста се може копирати у довољном 
броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
У случају подношења понуде са подизвођачем иста се може копирати у 
довољном броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за набавку добара бр.Д-19-18   стр.  21 | 37 

  

XI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Закључен између: 
 
Студентски центар Ниш 
са седиштем у Нишу, улица: Александра Медведева бр.2,  
ПИБ: 101858251,Матични број: 07185456 
Број рачуна: 840-561661-35 Назив банке: Управа за трезор 
Телефон: 018/231-339, Телефакс: 018/231-339 
кога заступа директор Раде Рајковић 
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 
 
и 
............................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

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

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

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

(удаљем тексту: …...............), 

 

НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као 
понуђачем из групе понуђача, у Уговору ће бити наведен назив подизвођача 
односно понуђача из групе понуђача. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара – опреме за пекарство са услугом 

испоруке, монтажом и обуком запослених за рад, у свему према понуди Понуђача 

заведеној код наручиоца под бројем _____________________ од 

______________2018. године и Техничкој спецификацији из конкурсне 

документације који   чине саставни део овог уговора. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи _____________ 
динара без ПДВ- а , односно ______________ динара са ПДВ – ом. 

У цену наведену у првом ставу овог члана урачунат је транспорт добара, монтажа, 

обука запослених за рад, као и увозне царине и друге дажбине. 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати након 

потписивања Уговора. 
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да Понуђачу исплати уговорену вредност из члана 2. овог  

уговора у року од ______________________ дана од дана пријема фактуре на рачун 

_______________________ код пословне банке ___________________________. 

 

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

Понуђач  гарантује да ће добро  из члана 1. овог уговора испоручити   на начин  и у 

року наведеном   у понуди, а у случају да не испоштује уговорено, сагласан је да 

надокнади  Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане. 

Испорука добара обухвата монтажу и обуку за рад. 

Место испоруке: Студентског центра Ниш,  на адреси Градско поље бб, Ниш. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 5. 

Приликом испоруке добра, Понуђач се обавезује да достави Наручиоцу рачун, 

отпремницу и  оверени гарантни лист.  

ПРИЈЕМ ДОБАРА 

Члан 6. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 

добара, о чему ће се сачинити записник који потписују представник Понуђача и 

овлашћенo лице Наручиоца. 

Приликом примопредаје, овлашћено лице Наручиоца је дужно да испоручена добра 

на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах 

саопшти Понуђачу. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем 

обавести Понуђача.  

У случају да је Понуђач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право 

да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра 

прегледа, односно да благовремено обавести Понуђача о уоченом недостатку. 
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ГАРАНТНИ РОКОВИ 

Члан 7. 

Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију предвиђену датом понудом која је 

саставни део овог уговора. 

Гарантни рок за испоручено добро износи ______ месеци од квалитативног и 

кванитативног пријема. 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 

У случају кашњења у испоруци добра Наручилац има могућност да одреди 

Понуђачу накнадни рок. 

Уколико Понуђач Наручиоцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а 

добро не буде испоручено у том року, Понуђач је обавезан да Наручиоцу плати 

уговорну казну у износу од 0,5% од вредности неиспорученог добра  за сваки дан 

закашњења, а максимално 5% од вредности Уговора. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити без претходног пристанка понуђача 

умањењем износа наведеног у испостављеној фактури. 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ 

 

Члан 9. 

Понуђач одговара ако на добру које је предмет овог уговора постоји неко право 

трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Наручиоца, а о чијем 

постојању Наручилац није обавештен нити је пристао да узме добро оптерећено 

тим правом. 

Понуђач одговара и за материјалне недостатке који се појаве после преласка 

ризика на Наручиоца, ако су последица узрока који је постојао тре тога. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор уколико Понуђач не 

испоручи предмет набавке у уговореном року или уколико испоручена опрема не 

одговара техничким карактеристикама и квалитету наведеном у понуди, а Понуђач 

није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Понуђач је дужан да приликом закључења Уговора достави Наручиоцу средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду бланко соло менице са 

меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ –а, 

која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку. 

Понуђач  се обавезује  да приликом примопредаје добра из члана 1. овог уговора 

достави Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за гарантни рок у виду  

бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, која треба да гласи са клаузулом „без протеста“, 

роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дуже од гарантног рока. 

Истовремено предајом поменутих меница Понуђач се обавезује да Наручиоцу 

преда и доказе о регистрацији меница код Народне банке Србије. 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне 

стране. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по три (3) примерка. 

           ПОНУЂАЧ           НАРУЧИЛАЦ 

                                                     Студентски центар Ниш 

______________________         Д и р е к т о р 

(потпис овлашћеног лица)                    ___________________                           

                                      мр Раде Рајковић 
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НАПОМЕНА:  

- Модел Уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним Понуђачем. У случају да изабрани Понуђач без оправданих 

разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након доделе Уговора, 

Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

- Понуђач је у обавези да модел уговора попуни, потпише и овери 
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XII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив 

и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Студентски центар Ниш,  
Александра Медведева  бр.2,  са назнаком: “ Понуда за јавну набавку. бр. Д-19-18  
- Набавка опреме за пекарство, - НЕ ОТВАРАТИ”.   
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу понуђача. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 12.11.2018.год.  до 11:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  

понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом. 
Понуда мора да садржи: 

 oбразац понуде-поглавље VI 

 образац структуре цене са упутством какао се попуњава-поглавље VII 

 образац изјаве о независној понуди-поглавље IX 

 образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2. Закона-поглавље X 

 модел уговора-поглавље XI 

 средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  
 
Горе наведени обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени од 
стране овлашћеног лица понуђача. Поред горе наведених образаца и 
изјава понуда мора да садржи и доказе о испуњењу обавезних услова из 
чл.75. као и доказе о испуњењу  додатних услова предвиђених 
конкурсном документацијом а сходно чл.76. Закона. 
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3.ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

  
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Студентски центар 
Ниш, Александра Медведева бр. 2, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку бр. Д-19-18 (Набавка опреме за пекарство) - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. Д-19-18 (Набавка опреме за пекарство) - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр. Д-19-18 (Набавка опреме за пекарство) - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. Д-19-18 (Набавка опреме за 
пекарство) - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 3. тач. 1) 
и 2) Закона и то податке о: 
 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање 

 
Група  понуђача  је дужна  да  достави све  доказе  о  испуњености  услова  који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина,  рока и  услова  плаћања: 
Рок и начин плаћања: не дужи од 45 дана, сходно Закону о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012) 
од дана испостављања фактуре, а којом је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведеном у његовој понуди. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока  и  места   испоруке  добара  : 
Рок испоруке добара не дужи од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. 
Место испоруке: Централна кухиња, Градско поље бб.  
 
9.3. Захтев у погледу рока  важења  понуде:  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена предметних добара је фиксна за све време важности уговора. 
Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца), 
Студентски центар Ниш, Александра Медведева бр.2, електронске поште на e-mail 
nabavka@scnis.rs или факсом на број 018/231-339, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

mailto:nabavka@scnis.rs
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Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.Д-19-
18. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се  искључиво  на  начин  одређен 
чланом 20. Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда  наручилац  може  приликом стручне  оцене  понуда  да  у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени  да  су потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

- Понуђач је дужан да уз  понуду достави:  

 

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - бланко 

сопствену меницу, која 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 – писмо (поглавље 

XIV конкурсне документације), са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
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понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 

дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не достави у року средство обезбеђења за 
добро извршење посла – банкарску гаранцију. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач уз понуду не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

- Изабрани понуђач је дужан да достави:  

- У тренутку потписивања уговора  Средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која 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 – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је најмање 
онолико колико траје рок за испуњење уговорних обавеза понуђача која су 
предмет уговора. 

- Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 

- Понуђач  се обавезује  да приликом примопредаје добара  достави 

Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантни рок у виду  бланко соло менице са меничним 

овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која 

треба да гласи са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и 

роком важења 5 дана дуже од гарантног рока. 

- Истовремено предајом поменутих меница Понуђач се обавезује да 

Наручиоцу преда и доказе о регистрацији меница код Народне банке Србије, 

менично овлашћење као и картон депонованих потписа банке код које је 

извршена регистрација менице. 

 
15. 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 
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важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуда (Образац изјаве из поглавља XI). 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

info@scnis.rs, факсом на број 018/231-339 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.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка , садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 

са чланом 63, став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношења понуда, а након истека рока којим се оспорава врста 

поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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.  
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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 120.000,00 динара уколико се подноси пре отварања понуда, односно 

60.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда  на број 

текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, 

сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју 

се односи (јавна набавка бр.  Д-19-18 (набавка опреме за пекарство), корисник: 

буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона. 

У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова чл. 9. став 1. 

тачка 17 као и Упутством Републичке комисије за заштиту права „Као доказ о 

уплати таксе“ у смислу члана 151. став 1. тачка 6. прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне тачке из члана 
156. ЗЈН која садржи следеће: 

(1) Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) Да представља доказ о извршеној уплати републичке административне тачке 

(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и 
датум кад је уплата таксе реализована); 

(3) Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) Број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
(5) Шифра плаћања: 153  
(6) Позив на број: шифра или ознака јавне набавке (јн.бр. Д-19-18) 
(7) Сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне 

набавке на коју се поднети захтев за заштиту права односи, као и назив 
наручиоца; 

(8) Корисник: буџет Републике Србије 
(9) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 
(10) Потпис овлашћеног лица банке. 
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе 
потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив 
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства Финансија, 
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце 
захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
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јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор. 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 
Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за 

пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 
2.тачка 5) Закона. 
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XIII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

         (Име и презиме лица које представља понуђача) 

из _________________________ ул. _______________________________________ 

бр.л.к. ______________________ овлашћује се да у име _______________________ 

______________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 

из ___________________, може да учествује у отвореном поступку бр. Д-19-18 – 

чији је предмет набавка опреме за пекарство, за потребе Студентског центра Ниш.  

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања 

понуда. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

 

 

Дана, ___________ 2018.године 

 

 

 

 

Понуђач: 

 

М.П. ______________________ 

           (потпис овлашћеног лица) 
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XIV МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

ДУЖНИК: ___________________________________________________________         
    (назив и седиште понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: __________________________________________ 
  
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА СА СЕДИШТЕМ БАНКЕ КОД КОЈЕ СЕ ВОДИ: 
___________________________________________________________________  
 

ПИБ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________  
 

И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК: Студентски центар Ниш, Александра Медведева бр.2, 18000Ниш, 

 

 Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серијски број менице 

________________________, попуњену на износ од 10% вредности понуде без 

ПДВ-а, тј. у износу од ________________ динара, као средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, у поступку јавне набавке добара бр. Д-19-18 – 

набавка опреме за пекарство, спроведеног од стране Студентског центра Ниш. 

Приложену меницу са доспећем „по виђењу“ и клаузулом „без протеста“ доставите 

на наплату ______________________________ (назив банке понуђача) код које се 

води наш текући рачун број ___________________________ (текући рачун 

понуђача). Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за 

потпис, сходно достављеном депо картону код 

_________________________________ (назив банке понуђача).  

 
Прилог:  

- 1 (једна) попуњена сопствена меница са серијским бројем: ________________ 

- фотокопија депо картона 

- потврда о регистрацији менице 

 

Понуђач:  
 

М.П. _______________________  
                         (потпис овлашћеног лица) 
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XV    И З Ј А В А 
 
 

    Понуђач ____________________________________________________________________ 

     

    са седиштем у _______________, улица _____________________________ бр. _________ 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

да ћу уколико ми буде додељен уговор за набавку опреме за пекарство, услугу сервисирања 

вршити са сервисерима који су завршили  програм обуке од стране произвођача, под 

следећим условима: 

  - расположивост сервиса: 24 сата, 7 дана у недељи; 

  - одзив на сервис: максимум 2 часа од позива наручиоца. 

 

  

М.П.        ___________________________ 

                                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

      Место и датум: 

______________________ 

  

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача образац оверава и потписује овлашћено 

лице члана групе понуђача који обезбеђује кадровски капацитет.  

 

 


