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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БР. Д-1-18
НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА - ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ЗА
ПОТРЕБЕ ИСХРАНЕ СТУДЕНАТА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за достављање понуда:

26.03.2018. године до 1100часова
поштом на адресу: Студентски центар Ниш,
Александра Медведева бр. 2, 18000 Ниш
лично или поштом на адресу: Студентски
центар Ниш, Александра Медведева бр. 2
(просторије управе)

Понуде доставити :
Јавно отварање понуда, обавиће се
просторијама Студентског центра Ниш,
ул. Алксандра Медведева бр. 2, 18000 Ниш

26.03.2018. године у 1200 часова

[фебруар] 2018. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/2015 и
68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број Д-1-18 који је покренут Одлуком наручиоца број 07-01-164/1 од 06.02.2018.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. Д-1-17 заведеним код
наручиоца под бројем 07- 01-164/2 од 06.02.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку –прехрамбених производа, животних
намирница за потребе исхране студената
ЈН бр. Д-1-18

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,
рок извршења, место испоруке добара, додатне услуге…
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Образац понуде
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Oвлашћење представника понуђача
Meнично писмо-овлашћење
Потврда наручиoца
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Студентски центар Ниш
Адреса: Ниш, Александра Медведева бр. 2
Интернет страница:www.scnis.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и обликована је у седам партија.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. Д-1-18 су прехрамбени производи – животне намирнице за
потребе исхране студената.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Е - mail адреса и број факса: nabavka@scnis.rs, тел/факс: 018/ 231 - 339
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.Д-1-18 је набавка прехрамбених производа – животних
намирница за потребе исхране студената,
- назив и ознака из општег речника набавке – 15000000 Храна, пиће, дуван и сродни
производи.
2. Партије:
Набавка је обликована у следећих седам партија:
- партија 1 – Месо свеже, јунеће и свињско, назив и ознака из општег речника
набавке 15110000 Месо
- партија 2 – Пилеће месо, назив и ознака из општег речника набавке 15112130
Пилеће месо
- партија 3 - Трајне и полутрајне месне прерађевине, назив и ознака из општег
речника набавке 15131000 Конзервисано месо и месне прерађевине
- партија 4 – Брашно, адитиви и смеше за пекарско посластичарски програм, назив
и ознака из општег речника набавке 15612000 Брашно од житарица или поврћа и
сродни производи
- партија 5 - Јаја, назив и ознака из општег речника набавке 03142500 Јаја
- партија 6 – Свеже поврће, назив и ознака из општег речника набавке 03221000
Поврће
- партија 7 – Свежи колачи, назив и ознака из општег речника набавке 15812200 Колачи.
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III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ПАРТИЈА 1 – МЕСО СВЕЖЕ: ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО
Предмет јавне набавке
1
Свињска крменадла – свињски каре
Месо свињско – француска обрада
Свињски бут без костију
Месо јунеће - компензирано
Јунећи бут без костију
Назив сировине
Карактеристике и сензорика

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Јед.мере
2
кг
кг
кг
кг
кг

Кол.
3
1000
23400
11500
23000
11500

Јунеће месо
Према Правилнику о квалитету меса, стоке за
клање, перади и дивљачи ("Сл. лист СФРЈ" бр.
34/74, 26/75, 13/78 - др. Правилник ,1/81 - др.
Правилник и 2/85 - др. Правилник) – Јунеће месо
компезовано , Тежина товне живе јунади 550-600
кг. Старост јунади до 18 месеци тежина черека
(1+1), (један предњи (52%/53%)+ један задњи
(47%/48%) од 125 до 150 кг.
- Јунећи бут Б/К , месо прве категорије без меса
коленице. Тежина бута 35-40кг
1) Да је мишићно ткиво светлоцрвене до црвене
боје, а масно ткиво крем-беле боје
2) Да су грађа и изглед и конзистенција
карактеристична за јунеће месо.
3) Да нема непријатан ни страни мирис.
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)

Амбалажа и паковање

Качено као черек и паковано у ПВЦ фолију па у
пластичне лодне

Пријемно контролисање

-Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Температура у средишњем делу маx.+7оC
-Черек мора бити сув и чист са јасно видљивим
печатом ветеринарског инспектора.
- Органолептика
- Сертификат о здравственој исправности на свака
три месеца
-Хигијена возила
- Отпремница са подацима:
- Датум и број отпремнице
- Назив и седиште произвођача
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Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Назив сировине
Карактеристике и сензорика

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

-Потврда о дезинфекцији возила
У хладњачи на Т 0 - 4оC која обезбеђује очување
својства сировине током транспорта
Чување у хладњачи плусног режима, хлађење на
Т 0 - 4о C максимум 72 сата
Термичка обрада - пржење, печење, кување

Свињско месо
Према Правилнику о квалитету меса, стоке за
клање, перади и дивљачи ("Сл. лист СФРЈ" бр.
37/74, 26/75, 13/78 - др. Правилник ,1/81 - др.
Правилник и 2/85 - др. Правилник) Свинјска
полутка ,
- Француска обрада од свиње тежине од 110-120 кг
- Тежина полутке од 19-23 кг.
- Дужина ребара код сечења 5-7 цм
- Без коже н атарзалном делу бута.
Свињски бут без костију Б/К,месо прве категорије
без меса коленице .
1) Да је мишићно ткиво ружичасте до
светлоцрвене боје а масно ткиво беле боје
2) Да је мишићно ткиво својствене конзистенције
3) Да нема непријатан нити страни мирис
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Ринфуз (вешање о куке)а Б/К омотано у ПВЦ
фолију, а затим у пластичне лодне.
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Температура у средишњем делу +7о C
- Полутка мора бити сува и чиста, са јасно виљивим
печатом ветеринарског испектора.
- Органолептика
- Хигијена возила
- Сертификат о здравственој исправности
- Отпремница са подацима:
- Датум и број отпремнице
- Назив и седиште произвођача
-Потврда о дезинфекцији возила
У хладњачи на Т 0- 4оC
Чување у хладњацима пулсног режима, хлађење
на Т 0 - 4о C максимум 72 сата
Термичка обрада - пржење, печење, кување
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини ,цени,као и
датум и место испоруке.
2.Испоручена роба мора да одговара важечим законским прописима :
Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05, 30/2010,93/2012.
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за
хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране
животињског порекла „Сл. гласник РС“ бр. 25/2011, 27/2014.
- Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет животиња, "Сл. гласник РС",
бр. 105/2013
- Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса „Сл. лист СФРЈ“ бр.
2/85,12/85, 24/86,
- Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса „Сл. гласник
РС“ бр. 31/2012, 43/2013,94/2015.
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и
промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
- Правилник о условима хигијене хране, "Сл. гласник РС", бр. 73/2010
- Правилник о квалитету и другим захтевима за производе од меса „Сл. гласник СЦГ“ 33/2004 и
31/2012 - др. правилник
- Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу
стављати у промет „Сл. гласник СФРЈ „бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и
18/91
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет
животних намирница и предмета опште употребе „Сл. гласник РС „бр.
6/97 и 52/97
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном
надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006.
После прегледа, месо и органи заклане животиње, који су оцењени употребљивим за јавну
потрошњу, осим ако се одмах не употребе за прераду, морају се охладити тако да се у дубини
мишићног ткива постигне прописана температура.
3. Сходно „Плану пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за
безбедност хране- HACCP, контролише се:
- Мерење температуре свежег меса и мрзлих производа на пријему унутар мишићног ткива. Да би се
задовољио
(неопходни) критеријум, потребно је да свеже месо након клања буде прописано
расхлађено, као и да температура транспорта буде одговарајућа,и да хигијена возила буде
задовољавајућа.
- Транспорт беспрекорно обескошћених и расхлађених партија свежег меса на прописан начин или у
одговарајућим посудама (лоднама) од материјала дозвољених за чување предметне врсте намирнице,
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус-уколико се сматра
потребним, пробом користећи неки од начина термичке обраде),
4. Неопходно је да лице од испоручиоца задужено за истовар свежег меса поседује одговарајућу
радну одећу чист мантил беле боје или мантил за једнократну употребу
5. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак
испоручене животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматрам целисходном.
Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити обавештен о
термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не
зауставља процес узороковања. Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати у
референтним лаборатоијама по избору наручиоца, а за рачун и на терет испоручиоца.
6. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу
записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
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због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута,
7. Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:
- Декларацију
- Потврда или изјава о здравственој исправности
- Потврда о извршеној дезинфекцији возила.
Анализе производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу се слати и
на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs
8. Време од клања до испоруке максимум 48 сати.
9. Сваки черек мора да има на себи идентификациони број грла због следљивости.
Напомена: Наручилац може да у сваком тренутку пошаље свог представника (ветеринара, ангажовано
лице ) код испоручиоца, да присуствује клању јунади, прегледу на линији клања, одабиру черека,
обележавању одабраних черека за испоруку.
Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац, а роба ће бити
истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2.

.
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ПАРТИЈА 2. – ЖИВИНСКО МЕСО

Предмет јавне набавке
1
Месо пилеће
Пилећи батак и карабатак
Пилећа јетра
Пилећи филе
Ћурећи филе
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање

Пријемно контролисање

Јед.
Мере

Кол.
2
кг
кг
кг
кг
кг

3
9000
7000
700
1000
800

Пилеће месо, батак и карабатак
Према Правилнику о квалитету меса, стоке за
клање, перади и дивљачи ("Сл. лист СФРЈ" бр.
37/74, 26/75, 13/78 - др. Правилник ,1/81 - др.
Правилник и 2/85 - др. Правилник) – труп класе А
“А”, припремљено за роштиљ тежина трупа 1,21,4кг/комад. Дозвољено одступање ±5%
Замрзнути пилећи батак и карабатак тежина 0,180
кг (батак 0,180 кг или карабатак 0,180кг)Дозвољено
одступање ±5%
1) Пилећи батак у смрзнутом стању
2) Са кожом, неоштећен, без паперја
3) Мирис карактеристичан за пилетину
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других
супстанција које се могу налазити у намирницама
("Сл. лист СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002),
не сме да садржи:
1) Хистамин 40 mg на 100g меса
2) Полихлороване бифениле више од 3 mg/kg
Кеса ПВЦ провидна, свака појединачно
декларисана.
- Пилећи и ћурећи филе, паковање макс. 1кг.
- Пилећи батак и карабатак паковање макс. 2кг
- Транспортна кутија макс.12 кг.
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Температура приликом пријема - 12 о C
- Органолептика
- Сертификат о здравственој исправности
- Отпремница са подацима:
- Датум и број отпремнице
- Назив и седиште произвођача
- Назив прозвода
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Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

- Провера декларације
Хладњача
Чување на Т 0 -4о C
Термичка обрада - пржење, печење, кување

Назив сировине
Сензорне карактеристике

Живинско бело месо и пилећа јетра
Према Правилнику о квалитету меса, стоке за клање,
перади и дивљачи ("Сл. лист СФРЈ" бр. 37/74, 26/75,
13/78 - др. Правилник ,1/81 - др. Правилник и 2/85 - др.
Правилник) – замрзнути пилећи и чурећи филе без
хрскавице и костију комад 0,100 кг. Дозвољено одступање
±5%
Пилећа јетра после одмрзавања својствене боје ,мириса
и укуса.
1) Живинско бело месо у свежем стању углавном без
коже.
2) Влакна живинског меса су чврста, беле боје
3) Без непријатних и страних мириса
4) Мирис карактеристичан за пилетину и ћуретину. -

Микробиолошке карактеристике

Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
У кесама
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Отпремница са подацима:
- Датум и број отпремнице
- Назив и седиште произвођача
- Провера декларације
- Нето количина производа
- У прилогу потврда о здравственој исправности
Хладњача (0-4о C) која обезбеђује чување својства
сировине
Чување у хладњачи пулсног режима
Термичка обрада (кување, пржење, печење)

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти
робе,количини,цени,као и датум и место испоруке.
2. Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту
животне намирнице која се испоручује:
1. Закон о безбедности хране ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009)
2. Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета ("Сл.гласник РС", бр. 72/2010)
3. Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција,
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хемиотерапеутика, анаболика и других супстанција које се могу налазити у намирницама
("Сл.
лист СРЈ ", бр.5/92, 11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и
28/2011
- др. правилник)
4. Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и
начину спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", бр. 38/2011)
5. Правилник о прехрамбеним адитивима ("Сл.гласник РС", бр. 63/2013)
6. Правилник о квалитету меса пернате живине ("Сл. лист СФРЈ", бр. 1/81 и 51/88)
7. Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница ("Сл. лист СЦГ", бр.
4/2004, 12/2004 и 48/2004 и "Сл.гласник РС", бр. 85/2013 - др. правилник)
8. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Сл.гласник РС", бр. 29/2014,
37/2014-испр., 39/2014, 72/2014, 80/2015 и 84/2015)
9. Правилник о условима хигијене хране ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010)
10. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр.
85/2013 и 101/2013)
11) Правилник о предходно упакованим производима(Сл.гласник РС БР 43/2013 и 16/2016)
ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА
САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ
НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА
И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
Анализе производа,спецификације производа ,и све врсте потврда за предметна добра може
се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs
3. Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају
прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и
бактериолошки исправни и здравствено безбедна.
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус)и особине које
потврђују прописану произвођачку спецификацију.
4. Право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене
животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном.
Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити
обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање
добављача на позив, не зауставља процес узороковања. Трошак анализа сноси добављач.
Анализа ће се обављати референтним лабораторијама по избору наручиоца, а за рачун и на
терет испоручиоца.
5. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу
записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута
6. Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац а роба ће
бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-1-18 11/119

ПАРТИЈА 3. – ТРАЈНЕ И ПОЛУТРАЈНЕ МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Предмет јавне набавке

Јед.мере

1
Месни нарезак –100 гр
Паштета јетрена–75 гр
Паштета јетрена -50 гр
Виршла обична-(вакуум паковање)50гр
Кобасица крањска или еквивалент – вакуум пак
100гр
Димљена плећна сланина – вакуум пак 100 гр
Димљена месната сланина - специјал
Димљена шпиц ребра
Стишњена шунка у цреву
Стишњена шунка вакуум паковање 100 гр
Чајна кобасица – вакуум паковање
Пилећа прса у цреву (вакуум паковање 100 гр)
Назив сировине
Карактеристике и сензорика

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Кол.

2
ком
ком
ком
кг

3
7000
4600
8500
2000

кг

2500

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

1000
2300
300
2500
1300
500
500

Стишњена шунка (пастеризована), шунка
пица
Према Правилнику о квалитету и другим
захтевима за производе од меса ("Сл. лист СЦГ"
бр. 33/2004 и 31/2012) Чврста конзистенција, без
масног ткива и прекомерног ослобађања течности
која производу додаје квантитет, а одузима
квалитет. Боја, укус и мирис својствени
- Шунка мора бити светло ружичасте боје.
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист
СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Картонска амбалажа
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Органолептика
- Декларација
-Сертификат
о
здравственој
исправности
производа (периодично на 3 месеца)
- Отпремница са подацима
Хладњача на температури 0-4 оC
Комора или фрижидер 0-4 оC
Директна конзумација
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Назив сировине

Карактеристике и сензорика

1) Димљена плећна сланина
2) Димљена сланина
3) Сува ребра
4) Димљени суви врат
Према Правилнику о квалитету и другим
захтевима за производе од меса ("Сл. лист СЦГ"
бр. 33/2004 и 31/2012) Трбушина која у свом
саставу садржи више од једне половине
припадајуће скелетне мускулатуре. Димљена,суво
сољена сланина, без коришћења ињектора, на
пресеку не смеју бити видљиво одвојени делови са
присуством желетинозне масе, боја масног ткива
бела а меснати делови уједначено црвене боје,
површина сува и чиста боје жутосмеђе до смеђе,
чврсто еластичне конзистенције али не жилава.
Дебљина сланине од 3 – 8 цм.
Првих шест ребара грудног коша меснатих свиња са
припадајућом мишићном мускулатуром без коже.
Свињско месо прожето масним ткивом. Меснати
делови производа да су светлоцрвене до затворено
црвене боје. Масно ткиво
да је беле боје, а површински слојеви могу имати
жућкасту нијансу. Да је производ довољно осушен и
да изглед, мирис, укус,
конзистенција и друга својства одговарају односном
производу.

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011. године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист
СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Картонска амбалажа
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Температура у средишњем делу +7 оC
- Органолептика
-Сертификат
о
здравственој
исправности
производа
- Отпремница
- Декларација са свим подацима
Хладњача на температури 0-4 оC која чува
особине сировине током транспорта
Комора 0-4 оC
Термичка обрада (печење,кување)
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Назив сировине
Карактеристике и сензорика

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Карактеристике и сензорика

1) Паштета (стерилисана) мин. 8% протеина
2) Месни нарезак (стерилисан)
Према Правилнику о квалитету и другим
захтевима за производе од меса ("Сл. лист СЦГ"
бр. 33/2004 и 31/2012) мора да испуњава следеће
услове:
Амбалажа са лако потезним отварањем од 50 гр и
75 гр.
Амбалажа добро херметички затворена, споља
чиста. Изглед напресеку уједначене и стабилне
боје, данема издвојене масти и желеа, да је мазиве
конзистенције, пријатног и својственог мириса и
укуса.
Амбалажа са лако потезним отварањем од 100 g.
Амбалажа добро херметички затворена, споља
чиста. Изглед,састав, укус, мирис,
боја,конзистенција и текстура садржаја
својствени а одговарајућу врсту производа,
количина издвојеног желеа и масти највише 5%
од декларисане нето масе производа.
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист
СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Алуминијумске конзерве и картонска амбалажа
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Органолептика
- Уверење о здравственој исправности
- Декларација
- Отпремница са подацима
Возило са термокингом
У магацину до 25 оC
Директна конзумација
1) Кобасица 100гр
2) Виршла (барена) 50гр
3) Чајна кобасица 100 гр
Према Правилнику о квалитету и другим
захтевима за производе од меса ("Сл. лист СЦГ"
бр. 33/2004 и 31/2012) паковање у кратонске
кутије cca 10 kg
- садржај протеина меса најмање 14%,
а колагена у протеинима меса макс. 15%.
- тежина једне кобасице 100 g
паковање у вакум фолије 1/1 и картонске кутије
cca 10 kg
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Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

-на пресеку уједначеног, хомогеног изгледа, једра
и сочна и да под притиском не испушта течност,
да није киселкастог укуса, да се приликом
кувања не пенуша.
- садржај протеина меса најмање 11%,
а колагена у протеинима меса макс. 20%
-тежина једног пара виршле 100 гр
пакована у вакум фолију тежине од 100гр
са одговарајућом декларацијом на
појединачном паковању и картонске кутије cca 20
kg
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист
СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Оригинално паковано - вакумирано
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

- Органолептика
- Сертификат о здравственој исправности
производа
- Отпремница
- Декларација са свим подацима
-Провера вакума и грамаже појединачних
производа
У хладњачу на температури 0 - 4 оC
Комора 0 - 4 оC
Термичка обрада (пржење,кување)

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти
робе,количини,цени,као и датум и место испоруке.
2. Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту
животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012.
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за
хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране
животињског порекла „Сл. гласник РС“ бр. 25/11,27/14.
- Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет животиња, „Сл.
гласник РС“, бр. 105/13
- Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса „Сл. лист СФРЈ“
бр. 2/85,12/85, 24/86,
- Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса „Сл.
гласник РС“, бр. 31/2012, 43/2013., 94/2015.
- Правилник о прехрамбеним адитивима „Сл. гласник РС“, бр. 63/2013
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- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета„Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
- Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
- Правилник о квалитету и другим захтевима за производе од меса „Сл. гласник СЦГ,,
33/2004 и 31/2012 - др. правилник
- Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који
се могу стављати у промет „Сл. лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89,
18/91(између осталог се односи на амбалажу за вакум паковања)
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и
промет животних намирница и предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр.
6/97, 52/97,
- Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који
се могу стављати у промет „Сл. гласник СФРЈ „бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и
18/91
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и
промет животних намирница и предмета опште употребе „Сл. гласник РС „бр.
6/97 и 52/97
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 85/2013 и
друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише.
3. Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на
пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног
контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране HACCP што подразумева:
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању
хране- „Сл. гласник РС „бр. 85/2013.),а садржај да поседује органолептичке карактеристике
својствене тржишном типу робе.
- Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи
све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“
рок мора да буде идентичан и на збирном паковању-транспортној картонци и на сваком
јединичном паковању унутар транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по
„принципу случајног узорка Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично
паковање имају назначен различит рок употребе посебно у случају када збирно паковање
има важећи рок, а јединично рок пред истеком. У том случају испоручиоцу ће бити враћен
целокупни контигент.
- Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно
назначена на збирном паковању-тренспортној картонци са свим потребним подацима: назив
произвођача, адреса и седиште, назив производа, упутство о начину чувања, нето
маса,најболје уптреблјиво до....
ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА
САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ
НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА
И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
Анализе производа,спецификације производа, и све врсте потврда за предметна добра могу
се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају
прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и
бактериолошки исправни и здравствено безбедна.
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- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус)и особине које
потврђују прописану произвођачку спецификацију:
4. Право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене
животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном.
Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити
обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање
добављача на позив, не зауставља процес узороковања. Трошак анализа сноси добављач.
Анализа ће се обављати референтним лабораторијама по избору наручиоца, а за рачун и на
терет испоручиоца.
5. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу
записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута
6. Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац а роба ће
бити истоварана у магацину централне кухинје у улици Александра Медведева број 2.
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ПАРТИЈА 4. – БРАШНО, АДИТИВИ И СМЕШЕ ЗА ПЕКАРСКО
ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОГРАМ

Предмет јавне набавке

Јед.мере

1
Брашно ТИП 500
Брашно ТИП 400
Адитив
Течна емулзија за подмазивање плехова
Чоколада посластичарска
Готова смеша за израду шлага
Готова смеша за инстант ванилин крем,
карамел крем, панакота крем
Термостабилна воћна пуњења (различити
воћни укуси) вишња, јабука, јагода,
малина, кајсија, шумско воће
Маргарин за посластичарство – масноће
од 80 - 82 грама у 100 гр маргарина
Пекарски маргарин за лисната тестамасноће 70 – 82 грама у 100 гр маргарина
Слатка биљна павлака
Готова смеша за израду специјалних врста
тамног хлеба и пецива, са 8 врста семенки
и са додатком јечменог сада
Готова смеша за пекарске производе за
израду „слатког хлеба са јајима“ и слатких
пецива
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Кол.

2
кг
кг
кг
кг
кг
кг

3
90000
2500
150
250
250
100

кг

100

кг

100

кг

1200

кг

1000

л

100

кг

250

кг

200

Брашно
Према Правилнику о квалитету жита, млинских и
пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих
теста ("Сл. лист СРЈ" бр. 52/95, 56/03 - др. правилник
4/2004)
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Брашно - трослојне натрон вреће
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Отпремница, извештај лабараторијског испитивања,
декларација, списак састојака, рок употребе, услови
чувања, назив и седиште произвођача
Возило наменског типа
У магацину са одговарајућим микроклиматским
условима
Термичка обрада
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Назив сировине
Сензорне карактеристике

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике
Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Адитив (пшенично брашно, Е472, Е300, ензимски
комплекс (амилаза, липаза)
Према Правилнику о квалитету и условима употребе
адитива у намирницама и у другим захтевима за
адитиве и њихове мешавине "Сл.лист СЦГ" 56/2003,
4/2004, 5/2004-исп 16/2005
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Вреће од натрона паковање од 10kg
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Декларација
Наменским возилом
У магацину са одговарајућим условима
Термичка обрада
Павлака за посластичарство
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Оригинално тетра пак паковање од 1l
Декларација
Наменско возило
Магацин температура 5 - 20оC
Директна употреба
Готова смеша за инстант ванилин крем
Према
Водичу
за
примену
микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида
и
других
отровних
супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Џакови од 5kg и 10kg
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Декларација са свим подацима
Наменско возило
У магацину (хладно и суво место)
Термичка обрада
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Назив сировине
Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Назив сировине
Сензорне карактеристике

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Назив сировине
Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Шлаг (крем,пена)
-готова смеша за израду шлага
Према
Водичу
за
примену
микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида
и
других
отровних
супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Паковање од 5kg и 10kg
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Декларација са свим подацима
Наменско возило
У магацину (суво, хладно и тамно место)
Директна конзумација

Чоколада за кување (бела и црна)
Правилник о квакитету и другим захтевима за какао
производе, чоколадне производе, производе сличне
чоколадним и крем производе (“Сл. лист” бр. 1/05)
Својствен изглед, мирис и укус
Тамно браон боје
Према Водичу за примену микробиолошких критеријума
за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и металоида
и других отровних супстанција, хемиотерапеутика,
анабоика и других супстанција које се могу налазити у
намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и
32/2002)
Целофанско паковање до 2,5 kg
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Декларација са свим подацима
Наменско возило
Магацин 16-20 оC
Термичка обрада и директна конзумација

Течна емулзија за премазивање плехова у
пекарској индустрији
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ"
бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Оригиналмо паковање од 10kg пластична кантица
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
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Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Декларација
Наменско возило
15 - 30 оC у магацин
Премазивање плехова
Готова смеша за израду специјалних врста тамног
хлеба и пецива, готова смеша за пекарске производе
за израду „слатког хлеба са јајима“ и слатких пецива
Према
Водичу
за
примену
микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида
и
других
отровних
супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Натрон вреће од 10kg до 20kg
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Декларација са свим подацима
Наменско возило
У магацину (хладно и суво место)
Термичка обрада

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту
животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих
теста „Сл. лист СРЈ“ бр. 52/95 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/2003 ,4/2004 - др.
правилник и Сл гласник РС, бр. 43/2013
- Правилник о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и
снек производе „Сл. лист СЦГ“, бр. 12/2005 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2013 - др.
правилник
- Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују
максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља Сл. гласник РС“, број
72/2014
- Правилник о прехрамбеним адитивима „Сл. гласник РС“, бр. 63/2013
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010.,
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који
се могу стављати у промет „Сл. листСФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91,
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и
промет животних намирница и предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр.
6/97, 52/97,
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 85/2013
и друге сходно врсти и категорије животних намирница за које се конкурише.
2.Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на
пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног
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контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране HACCP што подразумева:
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању
хране- „Сл. гласник РС „бр. 85/2013.),а садржај да поседује органолептичке
карактеристике својствене тржишном типу робе.
- Одговарајућа органолептичка својства: с обзиром на одступања у квалитету брашна на
тржишту чак и онда када носе ознаку траженог ТИП-а, код сваке испоруке контролисаће се
одговарајућа органолептичка својства карактеристична за дати тип брашна (боја,
конзистенција- растреситост, мирис) као и понашање у замесу након обавезне пробе,
- Правилну декларисаност производа што подразумева податке: назив производа, назив и
седиште произвођач, нето количину, основне сировине производа,
датум производње и рок трајања(уз условно складиштење).
ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА
САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ
НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА
И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
Анализе производа,спецификације производа ,и све врсте потврда за предметна добра могу
се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају
прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и
бактериолошки исправна.
3. За ставку адитив за пекарску индустрију (компатибилан типу брашна) потребно је
наручиоцу доставити каталог производа према намени и врсти пецива за коју се примењује.
4. Право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак испоручене
животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном.
Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити
обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање
добављача на позив, не зауставља процес узороковања. Трошак анализа сноси добављач.
Анализа ће се обављати референтним лаборатоrијама по избору наручиоца, а за рачун и на
терет испоручиоца.
5. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу
записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута.
6. Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац а роба ће
бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2.
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ПАРТИЈА 5 – ЈАЈА
Предмет јавне набавке
1
Јаја „А“ класе

Јед.мере

Кол.

2

3

Ком

180000

Назив сировине
Сензорне карактеристике

Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Класа А (60-65g)
Према Правилнику о квалитету јаја и производа
од јаја(“Сл. лист СФРЈ” бр. 17/02; “Сл. лист СЦГ”
бр. 56/2003, 4/2004)
- љуска нормалног облика, чврста, неоштећена
- беланце бистро и компактно
- заметак није видно развијен
- без страних мириса
- упакована у појединачна паковања
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист
СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Чиста, отпорна на механичке ударце, подлошци,
картонске кутије штите јаја од спољних улаза
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Органолептика
- Декларација са свим подацима
- Потврда о здравственој исправности
Наменско возило
У комори на температури до 0,5-15 оC
Термичка обрада

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту
животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012.
- Правилник о квалитету јаја и производа од јаја „Сл. лист СФРЈ„ бр. 55/89 и СЦГ
56/2003,4/2004,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара,
папкара, живине и кунића а на основу Закона о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за
хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране
животињског порекла „Сл. гласник РС“ 25/2011 и 27/2014,
- Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују
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максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља „Сл. гласник РС“, број
72/2014,
- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010,
- Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
- Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који
се могу стављати у промет „Сл. лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89,18/91,
- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,
- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и
промет животних намирница и предмета опште употребе „Сл. гласник РС„ бр.
6/97, 52/97,
- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарном надзору „Сл. гласник РС,, 47/2006
- Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС„ бр. 85/2013,
и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише.
2Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на
пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног
контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране ХАЦЦП што подразумева:
- Извештај о лабораторијском испитивању конзумних јаја на здравствену безбдност
производа - на 30 дана (сваког месеца), овлашћене лабораторије за ту врсту анализе,
Одговарајућа органолептичка својства свежег као и термички обрађеног јајета (мирис, боја,
конзистенција по „принципу случајног узорка“ за свеже јаје, а иста својства и
укус при проби куваног или прженог производа),
- Правилна декларисаност производа (збирног паковања-тренспортне картонке као и сваког
јединичног паковања унутар транспортног) која садржи:
o фирму, односно назив и седиште произвођача,
o врста пернате живине од које потичу јаја,
o ознаку квалитета и класе по маси (класе А),
o број упакованих јаја,
o датум паковања.
ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА
САДРЖИ ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ
НАРУЧИОЦА (његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА
И МОРА БИТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
Анализе производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу
се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs
- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају
прописима о производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски
бактериолошки здравствено исправна.
3. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као
потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју
сматра целисходном. Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца.
Добављач ће бити обавештен о термину и предмету узорковања и позван да истом
присуствује.
Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес узорковања. Трошак анализа сноси
добављач. Анализа ће се обављати у референтним лабораторијама по избору наручиоца, а за
рачун и на терет испоручиоца.
4. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу
записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
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активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута.
5. Испоруке ће се обављати једном недељно према требовању наручиоца, а најдуже у року
од три дана од дана трбовања. Роба ће бити истоварана у магацину централне кухиње у
улици Александра Медведева број 2.
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ПАРТИЈА 6. – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ
Предмет јавне набавке
1
Карфиол
Кромпир
Кромпир млади (испорука мај – јул)
Купус
Краставац - салатар
Краставац – корнишон (испорука
септембар – октобар)
Лук црни
Лук бели
Пасуљ
Першун лишћар
Пашканат
Парадајз
Паприка
Парадајз зелени
Салата зелена
Целер корен
Шаргарепа
Прази лук
Паприка љута - папричице
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Јед.мере

Кол.

2
кг
кг
кг
кг
кг

3
4800
80000
7000
80000
14000

кг

5000

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

26000
300
8600
1200
900
11000
7000
500
6500
1000
35000
500
300

Пасуљ (тетовац, градиштанац)
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа и
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05).
1) Да је из исте бербе, исте сорте
2) Да је уједначен по величини и боји
3) Да је без потамнелих зрна и смежураних зрна
4) Да је без оштећења изазваних складиштеним
штеточинама
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Вреће од јуте и других влакана
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
- Отпремница са подацима
- Степен плеснивости 0%
- Зрна са напуклом љуском и механичким
оштећењима до 5%
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - кување
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Назив сировине
Сензорне карактеристике

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Целер, першун, пашканат
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05). Мора имати корен цео, шврст, сочан, без
шупљина, вез чврстих целулозних влакана, без
рачви, уједначен по величини и боји (целер - без
листа)
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Дубоке летварице за поврће, картонске кутије
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола до 5% са мањим
механичким оштећењем
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - кување, пржење и у свежем
стању
Купус
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/ 82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05). Да су главице добро развијене, целе,
чврсте, збијене, уједначене по облику, крупноћи и
боји, да има три овојна заштитна листа
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Летварице, у преградама у расутом стању и
врећама од синтетичког влакна
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - кување, динстање
Шаргарепа
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05). Мора имати карактеристична својства за
сорту, глатке коренове, правилног облика без
механичке оштећености
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Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Назив сировине
Сензорне карактеристике

Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Дубоке летварице, пластичне перфориране
врећице до 5kg вреће од синтетичког влакна , у
расутом стању - ринфуз
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола до 2% механичких
оштећења
Наменско возило
У магацину
Свежа, кувана, динстана
Црни лук, бели лук, прази лук
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05).
- лук црни мора имати главице зреле, једре, целе,
непроклијале, уједначене по величини и боји са
сувом овојном љуском, пречник главице минимум
30 mm
- лук бели - исте карактеристике, пречник главице
минимум 20 mm
- прази лук - да је цео, свежег изгледа, уједначен
по боји, дужини, дебљини, да је здрав и
неоштећен
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Дубоке летварице за поврће, картонске кутије и
јутане вреће за црни и бели лук
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола до 2% механичких
оштећења главице
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - пржење, печење, кување и у
свежем стању
Кромпир,млади кромпир
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05). Да је нормално развијених кртола, без
кромпировог рака, без страног мириса и укуса,
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Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике

без спољашње ненормалне влажности, без
кромпирових плесни, без већих деформација, без
већих недостатака. Млади кромпир се вади пре
пуне зреслости одмах се ставлја у промет..
Kртоле требају имати танку и нежну покожицу
која се лако скида под притиском прста.
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
У отворене летварице, за поврће, картонске
кутије
Визуелна контрола до 5% са мањим механичким
оштећењем
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - кување, пржење и у свежем
стању
Паприка.Папричице љуте
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05). Мора бити одличног квалитета, са
типичним сортним карактеристикама, дуги
глатки, меснати, уједначени по облику, крупноћи,
боји, укусу и марају бити са петељком.код
паприка број комада је 15-25 ком у кг а код љутих
папричица преко 25 комада у килограму.
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Летварице за поврће, картонске кутије, корпе
чврсте вреће од текстилних или пластичних.
Толерише се 5% оштећења
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - кување, пржење и печење
Краставац, корнишон парадајз
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа,
печурки и пектинских производа ("Сл. лист"
бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04,
12/05). морају бити исте сорте, цврсти, сочни,
правилно развијени, глатки, зелени, прави, без
горчине, без шупљина, уједначени по облику,
дужини и боји.Парадајз мора бити добро
развијен ,здрав чврст, без велике спољне
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Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике
Микробиолошке карактеристике
Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање
Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
Назив сировине
Сензорне карактеристике

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Амбалажа и паковање
Пријемно контролисање

влажности,без страних мириса.
Корнишони морају бити дужине од 6-9 см
пречника 3 цм и број комада у једном килограму
25-80 плодова.
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Велике плитке отворене летварице и картонске
кутије
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола до 2% механичка
оштећења
Наменско возило
У магацину
Термичка обрада - свеж
Главичаста салата (зелена салата)
Према Правилнику из чл. 32 и 81. Закона о
стандардизацији ("Сл.лист СФРЈ" бр. 38/77
објављен под бр. 29/79 и 53/87
Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011 године
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Дубоке летвагице за поврће, картонске кутије
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола, неоштећена са
адекватном бојом својственој салати
Наменско возило
Фрижидер
Директна комзумација
Карфиол
Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа и
печурки, главице добро развијене, чврсте збијене,
уједначене по облику, беле боје, заштићене
неопходним бројем овојних листова
Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција
које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист
СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)
Дубоке летварице за поврће, картонске кутије
Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати
Органолептичка контрола, механичка оштећења
главица
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Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба

Наменско возило
Магацин
Термичка обрада (кување, пржење)

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на пријему
контролишу карактеристике производа дефинисане
„Планом пријемног контролисања и испитивања „наручиоца према захтевима програма за безбедност
хране-ХАЦЦП што подразумева:
- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус) – контрола пробом „по
принципу случајног узорка“)
- Извештај о физичко хемијском испитивању два пута годишње у години важења Уговора о
испоруци робе, издат од лабораторије акредитоване од стране АТС-а, надлежног института или
завода, а сходно одредбама:
o Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС бр. 41/09).
o Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде
и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),
o Правилника о квалитету воћа, поврћа и печурки („Сл лист СФРЈ“ бр. 29/79, 53/87 и „Сл. лист СЦГ“,
бр. 31/03 , 56/03 и 4/04).
o Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и
храни за животиње и о храни и храни за
животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
(„Сл. гласник РС“
72/14.,80/2015.,84/2015.,35/2016.,81/2016.)
Анализе производа,спецификације производа ,и све врсте потврда за предметна добра може се слати
и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs
2. Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно, узорак
испоручене животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном.
Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити обавештен о
термину и предмету
узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на позив, не зауставља процес
узороковања. Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се обављати у референтним
лабораторијама по избору наручиоца, а за рачун и на терет испоручиоца
3. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу

записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута.
.4. Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац а роба ће бити
истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2.
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ПАРТИЈА 7. – СВЕЖИ КОЛАЧИ
Јед.
мере

Предмет јавне набавке
1

Кол.

Пишингери
Баклаве
Мафини са чоколадом

2
ком
ком
ком

3
20000
1000
30500

Мафини са воћним пуњењем

ком

30500

Назив сировине
Сензорне карактеристике и састав и
нето тежина колача :

Свежи колачи
Сензорне карактеристике по Правилнику о квалитету и
другим захтевима за кекс, фине пекарске производе, жита за
доручак и снек производе Службеном листу СЦГ , бр.

12/2005
Састав за пишингере:. састав: обланда, шећер, чоколада,
какако, маргарин, посуто кикирикијем, преливен
чоколадом. Тежина 60 г.
Састав за баклаву: коре, ораси, уље, шећер, лимун, суво
грожђе. Тежина 100г.
Мафин са чоколадом јаје, млеко, брашно, уље, прашак за
пециво, термостабилна чоколада минимум 25%, тежина
колача 60г.
Мафин са воћним пуњењем ,Састав : јаје, млеко, брашно,
уље, прашак за пециво, термостабилна чоколада
минимум 25%, тежина колача 60г.
Према произвођачкој декларацији колачи стари мах 1 дан
до испоруке.

Микробиолошке карактеристике

Према Водичу за примену микробиолошких
критеријума за храну од јуна 2011

Хемијске и токсиколошке
карактеристике

Правилник о количинама пестицида, метала и
металоида и других отровних супстанција,
хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које
се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр.
5/92, 11/92 испр. и 32/2002)

Амбалажа и паковање

Пишингер и мафини – картонске кутије обложене ПВЦ
фолијом са унутрашње стране, 50 комада у кутији. Сваки
колач мора бити у корпици од папира.
Баклаве – ПВЦ амбалажа за једнократну употребу са
поклопцем, 30 – 50 комада у паковању.
Уз баклаву слати и картонске тацне за поделу.

Пријемно контролисање

Извештај о здравственој исправности, декларација са
свим подацима, визуелна контрола
Возило са термокингом
У комори на од 4-8 0C
Директна конзумација

Начин транспортовања
Складиштење
Планирана употреба
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини ,цени,као и
датум и место испоруке
Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту
животне намирнице која се испоручује:
- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
. - Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла „Сл. гласник РС“, бр.
25/96,101/2005-др.закон
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености „Сл. гласник РС“,
бр. 36/2009
Правилнику о квалитету и другим захтевима за кекс, фине пекарске производе, жита за доручак и
снек производе Службеном листу СЦГ , бр. 12/2005

- Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње,
прераде и промета
- „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010., - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака
средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за
коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља „Сл.
гласник РС“, број 72/2014,
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању
хране- „Сл. гласник РС „бр. 19/2017.),а садржај да поседује органолептичке карактеристике
својствене тржишном типу робе.
Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на
пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног
контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране ХАЦЦП што подразумева:
- Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању
хране- „Сл. гласник РС „бр. 19/2017.),а садржај да поседује органолептичке карактеристике
својствене тржишном типу робе.

Наручилац задржава право да у било ком моменту трајања уговора, уколико процени као
потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју
сматра целисходном. Узорковање ће у складу са Интерним актом и процедурама система
управљања вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити обавештен о
термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Неодазивање добављача на
позив, не зауставља процес узороковања. Трошак анализа сноси добављач. Анализа ће се у
складу са захтевима Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености
обављати лаборатоијама именованог тела за оцену усаглашености по избору наручиоца, а за
рачун и за терет испоручиоца
. Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу
записника о квалитативном пријему у присуству и уз верификацију лица које је извршило
испоруку (возач), враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и
активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора
због одступања у квалитету у односу на захтеване карактеристике добара, изврши повраћај
више од 3(три) пута
. Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:
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- Декларацију
- Потврда или изјава о здравственој исправности
- Анализе производа .
Анализе производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу се слати и
на маил slobodan.randjelovic@scnis.rs
Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац, а роба ће бити
истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2.

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико
процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на
лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно
према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено.
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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
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76.Закона и то:

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 1. - Месо свеже: јунеће и свињско
Докази о испуњености обавезних и
Р.бр. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ
додатних услова

1.

2.

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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);

Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
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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;
Правна лица: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.
Предузетници:уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверењана длежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе пооснову изворних
локалних јавних прихода;
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;

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.

Решење надлежног Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
(Управа за ветерину) да испуњава
Да има важећу дозволу надлежног
ветеринарско-санитарне услове за клање,
органа за обављање делатности која расецање и обраду меса (свиња и говеда).
је предмет јавне набавке, ако је
или извод из регистра одобрених објеката
таква дозвола предвиђена посебним издат од стране Министарства
прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5.
пољопривред , шумарства и водопривреде
Закона о јавним набавкама )
Управе за ветерину или потврда о упису
објекта у Централни регистар
Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде на основу чл 15 Закона о
безбедности хране.
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5.

6.

7.

Да је понуђач приликом
састављања своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду ,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средини и да нема
забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења
понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о
јавним набавкама).
Да поседује најмање три доставна
возила са термоизолацијом и
расхладним уређајем за транспорт
робе у одговарајућем
температурном режиму

Потписана и оверена изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне и да нема
забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда (Образац
X конкурсне документације).
Уколико понуду подноси група понуђача
изјаву достављају сви чланови групе
понуђача.
Доказ: Копија пописне листе или
књиговодствене картице основних
средстава, или копија важећих
саобраћајних дозвола возила, или рачун
или важећи уговор о закупу, уговор о
лизингу или уговор о послузи и уверење о
испитивању возила издато од стране
Агенције за безбедност саобраћаја
Уколико понуђач наступа самостално
или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и
достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.

Квалитет производа
Да има успостављен систем за
осигурање безбедности хране у
Доказ: важећи сертификат ISO 22000
производњи и промету у складу са
принципима добре произвођачке и
хигијенске праксе и анализе опасности
и критичних контролних тачака
(НАССР) сагласно одредбама Закона о
безбедности хране (Сл,гласник РС бр
41/09 ) и ISO 22000 стандард којим се
имплементира и примењује систем
менаџмента безбедношћу хране за
клање папкара односно живине,
расецањем ,производњом и
дистрибуцијом меса и месних
прерађевина који су предмет набавке

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-1-18 37/119

8.

10.

11.

Пословни капацитет
Да Понуђач у моменту
подношења понуде има
сопствено стадо односно
фарму за Узгој животиња и да
располаже сопственом
кланицом регистрованом код
надлежног Министарства.

Да је у последњој календарској
години (2017) реализовао испоруку
добара из предмета набавке ,у
смислу одредби Закона о јавним
набавкама у минималном износу од
50.000.000,00 динара без пореза на
додату вредност.

Кадровски капацитет
Да понуђач има у радном односу
минимум 15 запослених од којих:
- два технолога прехрамбене
технологије од којих је минимум
један технолог прехрамбене струке
анималних производа;
- једног дипломираног инжењера
пољопривреде
- 10 радника запослених на
пословима обраде меса и
- 2 возача.

Лист непокретности за објекте и пописна
листа основних средстава из које се јасно
види да понуђач поседује објекат кланице,
објекат фарме,и сопствено стадо.
Уколико понуђач наступа самостално или
са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави
доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
Доказ: Вредност испоручених добара који
су предмет јавне набавке доказују се
потврдом наручилаца (купаца) са
исказаним вредностима на обрасцу потврде
која је саставни део конкурсне
документације.
Уколико понуђач наступа самостално или
са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави
доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
Доказ:
- извод из електронске базе података
пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње
исплате.
- копије диплома односно уверења за
технологе и дипломираног инжињера
пољопривреде, дипломе за раднике за
обраду меса – образовне струке месар,
- за возаче копију возачке дозволе
-за све раднике доставити: образац МА
(потврда о поднетој пријави на обавезно
социјално осигурање) и фотокопије
уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по основу рада ван радног
односа у складу са Законом о раду
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 2. – Пилеће месо
Р.бр.

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

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 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);

Докази о испуњености обавезних и
додатних услова
Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
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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.

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);

Правна лица: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.
Предузетници:уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверењана длежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе пооснову
изворних локалних јавних прихода;
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда;

- Решење надлежног Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
(Управа за ветерину) да испуњава
ветеринарско санитарне услове за клање
Да има важећу дозволу надлежног
живине и обраду живинског меса или извод
органа за обављање делатности која из регистра одобрених објеката ,издат од
је предмет јавне набавке, ако је
стране Министарства пољопривреде
таква дозвола предвиђена посебним ,шумарства и водопривреде Управе за
прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5
ветерину или потврда о упису објекта у
Закона о јавним набавкама)
Централни регистар Министарства
полјопривреде шумарства и водопривреде
на основу чл 15 Закона о безбедности
хране.
У случају заједничке понуде доказ се
доставља само за понуђача који је
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произвођач.
Уколико понуђач није произвођач, у
обавези је да достави купопродајни уговор
или уговор о пословно-техничкој сарадњи
са произвођачем и горе наведено решење
надлежног органа издато произвођачу

5.

Да је понуђач приликом
састављања своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду ,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средини и да нема
забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења
понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о
јавним набавкама).

6.
Да поседује најмање два доставна
возила са термоизолацијом и
расхладним уређајем за транспорт
робе у одговарајућем
температурном режиму

Потписана и оверена изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и
да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуда
(Образац X конкурсне документације).
Уколико понуду подноси група понуђача
изјаву достављају сви чланови групе
понуђача.
Докази:
- Очитане саобраћајне дозволе и
фотокопије полиса осигурања, а
уколико понуђач није у саобраћајним
дозволама наведен као власник
возила, поред важећих саобраћајних
дозвола понуђачи достављају и
правни основ коришћења истих
(фотокопију уговора о купопродаји,
уговора о закупу, уговора о лизингу)
и
Уверења о испитивању возила издата
од стране Агенције за безбедност
саобраћаја.
Уколико понуђач наступа самостално или
са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави
доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
-
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Доказ: важећи сертификат: ISO 22000
7.

Понуђач мора да има успостављен
систем за осигурање безбедности
хране у производњи и промету у
складу са принципима добре
произвођачке и хигијенске праксе и
анализе опасности и критичних
контролних тачака (НАССР)
сагласно одредбама Закона о
безбедности хране (Сл,гласник РС
бр 41/09 ) и ISO 22000 стандард
којим се имплементира и
применјује систем менаџмента
безбедношћу хране за клање
живине, расецањем ,производњом и
дистрибуцијом меса и месних
прерађевина који су предмет
набавке

8.
Да је у последњонј календарској
2017. години реализовао испоруку
добара из предмета набавке у
смислу одредаба Закона о јавним
набавкама у минималном износу од
7.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Уколико понуђач није произвођач у обавези
је да достави:
А) купопродајни уговор или уговор о
пословно-техничкој сарадњи са
произвођачем
Б) важеће сертификате издате произвођачу

Доказ: Вредност испоручених добара који
су предмет јавне набавке доказују се
потврдом наручилаца (купаца) са
исказаним вредностима на обрасцу потврде
која је саставни део конкурсне
документације.
Уколико понуђач наступа самостално или
са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави
доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.
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Технички капацитет:
Да располаже хладњачом
капацитета најмање 300м³
9.

10.

Кадровски капацитет:
Да понуђач има у радном односу
минимум 5 запослених од којих
- минимум једног радника са
високом стручном спремом на
пословима организације и контроле
производње
- минимум једног радника са
високом стручном спремом на
пословима контроле готових
производа
- два радника на пословима
расецања и обраде живинског меса
и
- једног возача

Доказ: Копија пописне листе или уговор о
закупу.
Уколико понуђач наступа самостално или
са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави
доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава
овај услов кумулативно и достави доказ.

Доказ:
- извод из електронске базе података
пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње
исплате.
- копије диплома односно уверења за
раднике са високом стручном спремом на
пословима организације и контроле
производње, као и на пословима контроле
готових производа,
- дипломе за раднике ангажоване на
пословима расецања и обраде живинског
меса обраду меса – образовне струке
месар,
- за возача копију возачке дозволе
-за све раднике доставити: образац МА
(потврда о поднетој пријави на обавезно
социјално осигурање) и фотокопије
уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по основу рада ван радног
односа у складу са Законом о раду
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 3. – Трајне и полутрајне месне прерађевине
Докази о испуњености обавезних и
додатних услова

Р.бр.

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2.

Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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
Да он и његов законски заступник није посебног одељења за организован криминал
осуђиван за неко од кривичних дела
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
као члан организоване криминалне
правно лице није осуђивано за неко од
групе, да није осуђиван за кривична
кривичних дела организованог криминала; 3)
дела против привреде, кривична дела
Извод из казнене евиденције, односно уверење
против животне средине, кривично
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
дело примања или давања мита,
потврђује да законски заступник понуђача није
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1.
осуђиван
за
кривична
дела
против
тач. 2) Закона);
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

Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
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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.

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);

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним
прописом(чл. 75. ст. 1. Тач. 5) Закона
о јавним набавкама)

Правна лица: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.
Предузетници:уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверењана длежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе пооснову
изворнихлокалних јавнихприхода;
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
- Решење надлежног Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
(управе за ветерину) о испуњености
ветеринарско – санитарних услова или извод
из регистра одобрених објеката ,издат од
стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Управе за ветерину
или потврда о упису објекта у Централни
регистар Министарства пољопривреде
шумарства и водопривреде на основу чл 15.
Закона о безбедности хране.
У случају заједничке понуде докази се
достављају само за понуђача који је
произвођач.
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5.

Да је понуђач приликом састављања
своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средини и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време
подношења понуда (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама).

Да поседује најмање два доставна
возила са термоизолацијом и
расхладним уређајем за транспорт
робе у одговарајућем температурном
режиму .

Потписана и оверена изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и и да нема
забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуда (Образац X
конкурсне документације).
Уколико понуду подноси група понуђача изјаву
достављају сви чланови групе понуђача.
Докази:
- Очитане
саобраћајне
дозволе
и
фотокопије полиса осигурања, а
уколико понуђач није у саобраћајним
дозволама наведен као власник возила,
поред важећих саобраћајних дозвола
понуђачи достављају и правни основ
коришћења истих (фотокопију уговора о
купопродаји, уговора о закупу, уговора
о лизингу) и

6.
Уверења о испитивању возила издата од
стране Агенције за безбедност
саобраћаја.
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
-

7.

Доказ: важећи сертификат: ISO 22000
Да понуђач има успостављен систем
Уколико понуђач није произвођач у обавези је
за осигурање безбедности хране у
да достави:
производњи и промету у складу са
А) купопродајни уговор или уговор о
принципима добре произвођачке и
пословно-техничкој сарадњи са произвођачем
хигијенске праксе и анализе опасности Б) важећи сертификат ISO 22000 издат
и критичних контролних тачака
произвођачу
(НАССР) сагласно одредбама Закона о
безбедности хране (Сл,гласник РС бр
41/09 ) и ISO 22000 стандард којим се
имплементира и примењује систем
менаџмента безбедношћу хране за
клање папкара односно живине
,расецањем ,производњом и
дистрибуцијом меса и месних
прерађевина који су предмет набавке
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8.

Кадровски капацитет
Да понуђач има у радном односу
минимум 7 запослених од којих:
- два технолога прехрамбене
технологије од којих је један
технолог прехрамбене струке
анималних производа;
- 3 радника запослених на
пословима обраде меса и
- 2 возача.

Доказ:
- извод из електронске базе података
пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње
исплате.
- копије диплома односно уверења за
технологе,
-дипломе за раднике за обраду меса –
образовне струке месар,
- за возаче копију возачке дозволе
-за све раднике доставити: образац МА
(потврда о поднетој пријави на обавезно
социјално осигурање) и фотокопије
уговора о раду или уговора о радном
ангажовању по основу рада ван радног
односа у складу са Законом о раду.
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.

9.

Да је у претходној 2017 години
реализовао испоруку добара из
предмета набавке у смислу одредаба
Закона о јавним набавкама у
минималном износу од 10.000.000,00
динара без ПДВ-а.

Доказ: Вредност испоручених добара који су
предмет јавне набавке доказују се потврдом
наручилаца (купаца) са исказаним
вредностима на обрасцу потврде која је
саставни део конкурсне документације.
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 4 – Брашно, адитиви и смеше за пекарско посластичарски програм
Р.бр.

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

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 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);

Докази о испуњености обавезних и
додатних услова
Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
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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.

4.

5.

Правна лица: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.
Предузетници:уверење Пореске управе
Да је измирио доспеле порезе,
Министарства финансија и привреде да је
доприносе и друге јавне дажбине у
измирио доспеле порезе и доприносе и
складу са прописима Републике
уверењана длежне управе локалне самоуправе
Србије или стране државе када има
да је измирио обавезе пооснову
седиште на њеној територији (чл. 75.
изворнихлокалних јавнихприхода;
ст. 1. тач. 4) Закона);
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Решење надлежног Министарства
Да има важећу дозволу надлежног
пољопривреде о испуњености услова за
органа за обављање делатности која је обављања делатности из области производње
предмет јавне набавке, ако је таква
добара која су предмет набавке.
дозвола предвиђена посебним
Уколико понуђач није произвођач, у обавези је
прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона о да достави купопродајни уговор, уговор о
јавним набавкама)
пословно-техничкој сарадњи са произвођачем
и горе наведено решење надлежног органа
издато произвођачу.
Потписана и оверена изјава о поштовању
Да је понуђач приликом састављања
обавеза које произилазе из важећих прописа о
своје понуде поштовао обавезе које
заштити на раду, запошљавању и условима
произилазе из важећих прописа о
рада, заштити животне средине и којом
заштити на раду , запошљавању и
гарантује да је ималац права интелектуалне
условима рада, заштити животне
својине (Образац X конкурсне документације).
средини и да нема забрану обављања
Уколико понуду подноси група понуђача изјаву
делатности која је на снази у време
достављају сви чланови групе понуђача.
подношења понуда (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама).
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6.
Да поседује најмање два доставна
возила за испоруку предметних добара

7.

Докази:
- Очитане
саобраћајне
дозволе
и
фотокопије полиса осигурања, а
уколико понуђач није у саобраћајним
дозволама наведен као власник возила,
поред важећих саобраћајних дозвола
понуђачи достављају и правни основ
коришћења истих (фотокопију уговора о
купопродаји, уговора о закупу, уговора
о лизингу).
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.

Доказ: Важећи сертификат: ISO 22000
Уколико понуђач није произвођач у обавези је
Понуђач мора да поседује:
да достави:
Важећи сертификат којим потврђује да А) купопродајни уговор или уговор о
је у области производње добара која су пословно-техничкој сарадњи са произвођачем
предмет набавке успоставио и
Б) важећи сертификат ISO 22000 издат
применио Систем управљања
произвођачу
безбедношћу хране према захтевима
стандарда ISO 22000
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 5 . – Јаја
Р.бр.

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

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 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);

Докази о испуњености обавезних и
додатних услова
Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
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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.

4.

5.

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);

Правна лица: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.
Предузетници:уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверењана длежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе пооснову
изворнихлокалних јавнихприхода;
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;

- Решење надлежног Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Да има важећу дозволу надлежног
(управе за ветерину) о испуњености
органа за обављање делатности која је
ветеринарско-санитарних услова за узгој
предмет јавне набавке, ако је таква
живине и производњу конзумних јаја
дозвола предвиђена посебним
Уколико понуђач није произвођач, у обавези је
прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона о
да достави купопродајни уговор или уговор о
јавним набавкама
пословно-техничкој сарадњи са произвођачем
и горе наведено решење надлежног органа
издато произвођачу.
Потписана и оверена изјава о поштовању
Да је понуђач приликом састављања
обавеза које произилазе из важећих прописа о
своје понуде поштовао обавезе које
заштити на раду, запошљавању и условима
произилазе из важећих прописа о
рада, заштити животне средине и којом
заштити на раду , запошљавању и
гарантује да је ималац права интелектуалне
условима рада, заштити животне
својине (Образац X конкурсне документације).
средини и да нема забрану обављања
Уколико понуду подноси група понуђача изјаву
делатности која је на снази у време
достављају сви чланови групе понуђача.
подношења понуда (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама).
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6.

Да поседује најмање два доставна
возила са термоизолацијом и
расхладним уређајем за транспорт
робе у одговарајућем температурном
режиму .

Докази:
- Очитане
саобраћајне
дозволе
и
фотокопије полиса осигурања, а
уколико понуђач није у саобраћајним
дозволама наведен као власник возила,
поред важећих саобраћајних дозвола
понуђачи достављају и правни основ
коришћења истих (фотокопију уговора о
купопродаји, уговора о закупу, уговора
о лизингу) и
Уверења о испитивању возила издата од
стране Агенције за безбедност
саобраћаја.
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
-

7.

Понуђач мора да поседује:
Важећи сертификат којим потврђује да
је у области производње добара која су
предмет набавке успоставио и
применио Систем управљања
безбедношћу хране према захтевима
стандарда ISO 22000 или FSSC22000

Доказ: Важећи сертификат: ISO 22000 или
FSSCO 22000
Уколико понуђач није произвођач у обавези је
да достави:
А) купопродајни уговор или уговор о
пословно-техничкој сарадњи са произвођачем
Б) важећи сертификат ISO 22000 или FSSCO
22000 издат произвођачу
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 6 – свеже поврће
Р.бр.

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ

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 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);

Докази о испуњености обавезних и
додатних услова
Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
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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.

5.

6.

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);

Да је понуђач приликом састављања
своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду , запошљавању и
условима рада, заштити животне
средини и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време
подношења понуда (чл. 75. ст. 2.
акона о јавним набавкама).

Да поседује најмање два доставна
возила за испоруку предметних
добара.

Правна лица: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.
Предузетници:уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверењана длежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе пооснову
изворнихлокалних јавнихприхода;
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Потписана и оверена изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуда (Образац X
конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача
изјаву достављају сви чланови групе
понуђача.
Докази:
- Очитане
саобраћајне
дозволе
и
фотокопије полиса осигурања, а
уколико понуђач није у саобраћајним
дозволама наведен као власник возила,
поред важећих саобраћајних дозвола
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понуђачи достављају и правни основ
коришћења истих (фотокопију уговора о
купопродаји, уговора о закупу, уговора
о лизингу).
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.

7.

9.

Понуђач мора да поседује сертификат
GLOBAL GAP за добра која су
предмет набавке.

Лабораторијске извештаје издате од
стране акредитоване лабораторије за
добра која су предмет набавке

Важећи сертификат GLOBAL GAP за добра
која су предмет набавке.
Уколико понуђач није произвођач у обавези је
да достави:
А) купопродајни уговор или уговор о
пословно-техничкој сарадњи са произвођачем
Б) важећи сертификат GLOBAL GAP издат
произвођачу за предмет набавке

Понуђач мора да достави лабораторијске
извештаје (не старија од 6 месеци од дана
објављивања позива) издате од стране
акредитоване лабораторије, о здравственој
исправности производа на садржај остатака
(резидуа) тешких метала и пестицида, сходно
условима прописаним Законом о безбедности
хране и позитивним прописима за следеће
пољопривредне културе: кромпир, купус, лук
црни, лук бели, пасуљ, першун лишћар,
пашканат, зелена салата, целер корен и
шаргарепу.
Напомена: За све остале позиције из
спецификације понуђач је у обавези да
приликом прве испоруке истих достави горе
наведене лабораторијске извештаје.
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Партија 7. – Колачи
Докази о испуњености обавезних и
Р.бр. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ
додатних услова

1.

2.

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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);

Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
привреднерегистре,
односно
извод
из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
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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.

4.

5.

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);

Да је понуђач приликом састављања
своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду , запошљавању и
условима рада, заштити животне
средини, и да нема забрану обављања
делатности која је ја снази у време
подношења понуда (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама)
Да расаполаже са најмање два
доставна возила са термоизолацијом и
расхладним уређајем за транспорт
робе у одговарајућем температурном
режиму

Правна лица: 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.
Предузетници: уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је

измирио доспеле порезе и доприносе и
уверењана длежне управе локалне самоуправе
да
је
измирио
обавезе
пооснову
изворнихлокалних јавнихприхода;
Физичка лица: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;
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Потписана и оверена изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине
и којом
гарантује да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења
понуда
(
Образац
XI
конкурсне
документације).

Доказ: Докази:
-

Очитане
саобраћајне
дозволе
и
фотокопије полиса осигурања, а
уколико понуђач није у саобраћајним
дозволама наведен као власник возила,
поред важећих саобраћајних дозвола
понуђачи достављају и правни основ
коришћења истих (фотокопију уговора о
купопродаји, уговора о закупу, уговора
о лизингу) и
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Уверења о испитивању возила издата од
стране Агенције за безбедност
саобраћаја.
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
-

.

6.

Понуђач мора да поседује:
HACCP сертификат којим доказује да
је успостављен и примењен НАССР
систем у области производње,
паковања, складиштења и трговине
свежим колачима.

Понуђач доставља важећи:
HACCP сертификат издат од сертификационе
куће aкредитоване од стране АТС-а
(Акредитационог тела Србије) .
Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да сваки члан из групе понуђача
испуњава овај услов и достави доказ.

Напомена: Изабрани понуђач је у обавези да приликом сваке прве испоруке
одређеног добра из спецификације, достави лабораторијске извештаје издате од
стране акредитоване лабораторије, о здравственој исправности производа,
сходно условима прописаним Законом о безбедности хране и позитивним
прописима за сва добра која су предмет набавке.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој
промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1, 2 и 4) Закона
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
озвршити преко подизвођача .
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, 2 и 4) Закона, услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, у складу и на
начин захтеван конкурсном документацијом исказан у претходном табеларном
приказу за сваку партију понаособ.
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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.
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 ће се извршити применом критеријума „Најнижа
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 дужи рок плаћања, у случају
истог рока плаћања биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења
понуде.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок
важења понуде наручилац ће одлуку о додели уговора донети жребом.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 1. – Месо свеже, јунеће и свињско.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 1. – Месо свеже, јунеће исвињско
Јед.
мере

Предмет јавне набавке
1
Свињска крменадла – свињски каре
Месо свињско – француска обрада
Свињски бут без костију
Месо јунеће - компензирано
Јунећи бут без костију

Кол.
2
кг
кг
кг
кг
кг

3
1000
23400
11500
23000
11500

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од
2 дана од дана требовања.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 2. – Пилеће месо.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 2. – Пилеће месо
Јед.
мере

Предмет јавне набавке
1

Кол.
2
кг
кг
кг
кг
кг

Месо пилеће
Пилећи батак и карабатак
Пилећа јетра
Пилећи филе
Ћурећи филе

3
9000
7000
700
1000
800

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од
2 дана од дана требовања.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 3. – Трајне и полутрајне месне прерађевине .
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 3. – Трајне и полутрајне месне
прерађевине
Предмет јавне набавке

Јед.мере

Кол.

1

2
ком
ком
ком
кг

3
7000
4600
8500
2000

кг

2500

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

1000
2300
300
2500
1300
500
500

Месни нарезак –100 гр
Паштета јетрена–75 гр
Паштета јетрена -50 гр
Виршла обична-(вакуум паковање)50гр
Кобасица крањска или еквивалент – вакуум пак
100гр
Димљена плећна сланина – вакуум пак 100 гр
Димљена месната сланина - специјал
Димљена шпиц ребра
Стишњена шунка у цреву
Стишњена шунка вакуум паковање 100 гр
Чајна кобасица – вакуум паковање
Пилећа прса у цреву (вакуум паковање 100 гр)

Комерцијални
назив добра

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од 2 дана од
дана требовања.

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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 4. – Брашно, адитиви и смеше за пекарско посластичарски програм.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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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1) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 4. – Брашно, адитиви и смеше за
пекарско посластичарски програм
Предмет јавне набавке

Јед.мере Кол.

1
Брашно ТИП 500
Брашно ТИП 400
Адитив
Течна емулзија за подмазивање плехова
Чоколада посластичарска
Готова смеша за израду шлага
Готова смеша за инстант ванилин крем,
карамел крем, панакота крем
Термостабилна воћна пуњења (различити
воћни укуси) вишња, јабука, јагода,
малина, кајсија, шумско воће
Маргарин за посластичарство – масноће
од 80 - 82 грама у 100 гр маргарина
Пекарски маргарин за лисната тестамасноће 70 – 82 грама у 100 гр маргарина
Слатка биљна павлака
Готова смеша за израду специјалних врста
тамног хлеба и пецива, са 8 врста семенки
и са додатком јечменог сада
Готова смеша за пекарске производе за
израду „слатког хлеба са јајима“ и слатких
пецива

2
кг
кг
кг
кг
кг
кг

3
90000
2500
150
250
250
100

кг

100

кг

100

кг

1200

кг

1000

л

100

кг

250

кг

200

Произвођач/комерцијални
назив добра

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од 2 дана од дана
требовања.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 5. – јаја.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 5. – јаја
Предмет јавне набавке

Јед.мере

1
Јаја „А“ класе

Кол.

2

3

ком

180000

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од
2 дана од дана требовања.

Напомена: Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди
наручилац.
Понуђач је дужан да уз сваку испоруку достави декларацију која садржи:
- фирму, односно назив и седиште произвођача;
- врсту пернате живине од које потичу јаја
- ознаку квалитета и класе по маси (недвосмислену и јасну)
- број упаковних јаја
- датум паковања
- назнаку да је производња контролисана од ветеринарског инспектора као и број
решења које то потврђује и датум под којим је заведено.
Такође, потребно је да добављач сваког месеца даје узорак свежих јаја у љусци
надлежној установи на анализу, и да на захтев наручиоца резултат микробиолошког
прегледа достави истом.
Наручилац задржава право да периодично приликом пријема методом случајног
узорка провери усаглашеност масе јаја са класом.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 6. – Свеже поврће.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 6. – Свеже поврће
Предмет јавне набавке
1
Карфиол
Кромпир
Кромпир млади (испорука мај – јул)
Купус
Краставац - салатар
Краставац – корнишон (испорука
септембар – октобар)
Лук црни
Лук бели
Пасуљ
Першун лишћар
Пашканат
Парадајз
Паприка
Парадајз зелени
Салата зелена
Целер корен
Шаргарепа
Прази лук
Паприка љута - папричице

Јед.мере

Кол.

2
кг
кг
кг
кг
кг

3
4800
80000
7000
80000
14000

кг

5000

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

26000
300
8600
1200
900
11000
7000
500
6500
1000
35000
500
300

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од
2 дана од дана требовања.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених
производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-1-18
за партију 7. – Свежи колачи.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

1) 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
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 7. – Свежи колачи
Предмет јавне набавке

Јед.мере

1

2
ком
ком
ком
ком

Пишингери
Баклаве
Мафини са чоколадом
Мафини са воћним пуњењем

Кол.
3
20000
1000
30500
30500

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од
2 дана од дана требовања.
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.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1: - МЕСО СВЕЖЕ, ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО

Предмет
јавне
набавке

Јед.
мере

Кол.

2

3

кг

1000

кг

23400

кг

11500

Месо јунеће компензирано

кг

23000

Јунећи бут без
костију

кг

11500

1
Свињска
крменадла –
свињски каре
Месо свињско
– француска
обрада
Свињски бут
без костију

Цена по
јед.мере
без ПДВа
4

Цена по
јед.мере
са ПДВом
5

Укупно без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)

УКУПНО:
ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ

ИЗНОС ИЗРАЖЕН У
ПРОЦЕНТИМА

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са
траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а
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• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су
саставни део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони
„износ изражен у процентима“.

Понуђач:
м.п. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 2: - ПИЛЕЋЕ МЕСО
Предмет
јавне
набавке
1
Месо пилеће
Пилећи батак
и карабатак
Пилећа јетра
Пилећи филе

Јед.
мере

Кол.

2

3

кг

9000

кг

7000

кг

700

кг

1000

Ћурећи филе
кг
800
ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ

Цена по
јед.мере
без
ПДВ-а
4

Цена по
јед.мере
са ПДВом
5

Укупно без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)

ИЗНОС ИЗРАЖЕН У
ПРОЦЕНТИМА

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са траженим
количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену предмета набавке без
ПДВ-а
• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5. са
траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати укупну цену предмета набавке
са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су саставни
део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони „износ изражен у
процентима“.

Понуђач:
м.п. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 3: - ТРАЈНЕ И ПОЛУТРАЈНЕ МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Предмет јавне
набавке

Јед.
мере

Кол

1
Месни нарезак –100
гр

2

3

ком

7000

Паштета јетрена–75
гр

ком

4600

Паштета јетрена -50
гр

ком

8500

кг

2000

кг

2500

кг

1000

кг

2300

кг

300

кг

2500

кг

1300

кг

500

кг

500

Виршла обична(вакуум
паковање)50гр
Кобасица крањска
или еквивалент –
вакуум пак 100гр
Димљена плећна
сланина – вакуум пак
100 гр
Димљена месната
сланина - специјал
Димљена шпиц ребра
Стишњена шунка у
цреву
Стишњена шунка
вакуум паковање 100
гр
Чајна кобасица –
вакуум паковање
Пилећа прса у цреву
(вакуум паковање 100
гр)

ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Цена
по ј.м
без
ПДВ-а
4

Цена по
јед.мере
са ПДВом
5

Укупно
без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)

УКУПНО:
ИЗНОС ИЗРАЖЕН
У ПРОЦЕНТИМА
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са
траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а
• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су
саставни део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони
„износ изражен у процентима“.

Понуђач:
м.п. __________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 4 – БРАШНО, АДИТИВИ И СМЕШЕ ЗА ПЕКАРСКО
ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОГРАМ
Предмет
јавне
набавке
1
Брашно ТИП
500
Брашно ТИП
400
Адитив
Течна
емулзија за
подмазивање
плехова

Чоколада
посластичарска

Готова смеша
за израду
шлага
Готова смеша
за инстант
ванилин крем,
карамел крем,
панакота крем
Термостабилн
а воћна
пуњења
(различити
воћни укуси)
вишња, јабука,
јагода,
малина,
кајсија,
шумско воће
Маргарин за
посластичарст
во – масноће
од 80 - 82
грама у 100 гр
маргарина
Пекарски
маргарин за
лисната тестамасноће 70 –
82 грама у 100
гр маргарина

Јед.
мере

Кол.

2
кг

3
90000

кг

2500

кг

150

кг

250

кг

250

кг

100

кг

100

кг

100

кг

1200

кг

1000

Цена
по
јед.мер
е без
ПДВ-а
4

Цена по
јед.мере
са ПДВом

Укупно без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

5

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)
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Слатка биљна
павлака
Готова смеша
за израду
специјалних
врста тамног
хлеба и
пецива, са 8
врста семенки
и са додатком
јечменог сада
Готова смеша
за пекарске
производе за
израду
„слатког хлеба
са јајима“ и
слатких
пецива

л

100

кг

250

кг

200

УКУПНО:
ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ

ИЗНОС ИЗРАЖЕН У
ПРОЦЕНТИМА

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са
траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а
• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су
саставни део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони
„износ изражен у процентима“.
Понуђач:
м.п. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 5. – Јаја
Предмет
јавне
набавке
1
Јаја „А“ класе

Јед.
мер
е

Кол.

2

3

ком

180000

Цена по
јед.мере
без
ПДВ-а
4

Цена по
јед.мере
са ПДВом
5

Укупно без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)

УКУПНО:
ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ

ИЗНОС ИЗРАЖЕН
У ПРОЦЕНТИМА

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са
траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а
• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су
саставни део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони
„износ изражен у процентима“.
Понуђач:
м.п. _________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 6. – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ
Предмет јавне
набавке
1
Карфиол
Кромпир
Кромпир млади
(испорука мај –
јул)
Купус
Краставац салатар
Краставац –
корнишон
(испорука
септембар –
октобар)
Лук црни
Лук бели
Пасуљ
Першун лишћар
Пашканат
Парадајз
Паприка
Парадајз зелени
Салата зелена
Целер корен
Шаргарепа
Прази лук
Паприка љута папричице

Ј.м.

Кол.

2
кг
кг

3
4800
80000

кг

7000

кг

80000

кг

14000

кг

5000

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

26000
300
8600
1200
900
11000
7000
500
6500
1000
35000
500

кг

300

ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ

Цена по
јед.мере
без
ПДВ-а
4

Цена по
јед.мере
са ПДВом
5

Укупно без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)

УКУПНО:
ИЗНОС ИЗРАЖЕН У
ПРОЦЕНТИМА
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са
траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а
• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су
саставни део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони
„износ изражен у процентима“.

Понуђач:
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 7 – СВЕЖИ КОЛАЧИ
Цена по
Јед.
Предмет јавне
јед.мере
мер Кол.
набавке
без
е
ПДВ-а
1
2
3
4
Пишингери
ком 20000
Баклаве
ком 1000
Мафини са
ком 30500
чоколадом
Мафини са
воћним
ком 30500
пуњењем

ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ

Цена по
јед.мере
са ПДВом
5

Укупно без
ПДВ-а

УКУПНО са
ПДВ-ом

6 (3 х 4)

7 (3 х 5)

УКУПНО:

ИЗНОС ИЗРАЖЕН
У ПРОЦЕНТИМА

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке
• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са
траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а
• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У колони „елементи структуре цене“ понуђач таксативно наводи трошкове који су
саставни део укупне цене понуђеног добра и исказује их процентуално у колони
„износ изражен у процентима“.
Понуђач:
м.п. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за
партију (навести број и назив партије за коју се подноси понуда)
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________ , како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија образац копирати и
доставити за сваку партију за коју се подноси понуда.
Достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.

Понуђач
(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - животних намирница за потребе исхране студената,
јн.бр. Д-1-18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
(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.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...............................................................................................................................
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - животних намирница
за потребе исхране студената, јн.бр. Д-1-18, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
_____________________

Понуђач
М.П.

__________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом тог
понуђача. У том случају образац изјаве копирати у потребном броју примерака.
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XI МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен дана _______________.2018. године између:
1. Студентског центра Ниш, ул. Александра Медведева бр. 2, матични број
07185456, ПИБ 101858251, текући рачун бр: 840-561661-35 ког Управе за
трезор у Нишу, кога заступа директор мр Раде Рајковић (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ), и
2. ____________________________________________из
___________________,
ул. ________________________, бр._________, матични број ________________
ПИБ ___________________, текући рачун бр. _____________________, код
____________________________ банке у ________________________________,
кога заступа директор/власник ________________________________( у даљем
тексту: ПОНУЂАЧ).
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – има, или
подноси заједничку понуду у обавези је да наведе називе подизвођача, тј.
чланове заједничке понуде:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.
Предмет Уговора је набавка добара за партију ________________________________ а
у свему према спецификацији датој у конкурсној документацији и усвојеној понуди
понуђача, која је заведена код наручиоца под
бројем_______________ од
_______________2018. године и чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
ПОНУЂАЧ се обавезује да током уговореног периода који износи дванаест месеци, а
почев
од
________________________2018.
године
па
закључно
са
____________________2019. године сукцесивно продаје и врши испоруку предметних
добара дефинисаних чланом 1. овог уговора, а НАРУЧИЛАЦ да иста купује и прима

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-1-18 104/119

од ПОНУЂАЧА у складу са својим потребама и захтевима, на основу потреба
конкретизованих при свакој појединачној набавци у року важности уговора.
Утрошком уговорених количина и/или финансијских средстава предвиђених планом
наручиоца, овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана.
ОБИМ И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Члан 3.
НАРУЧИЛАЦ на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради
прибављања добара обраћа се ПОНУЂАЧУ требовањем робе у коме конкретизује
врсту и количину потребних добара, с тим што наручилац задржава право да одступи
од планираних, тј. уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима.
На основу конкретних поруџбина НАРУЧИОЦА, приликом сваке испоруке добара
ПОНУЂАЧ је дужан да обезбеди и преда НАРУЧИОЦУ отпремницу о испоруци робе
коју потписује и ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, укључујући и доказ о испуњености
услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним нормативима и
стандардима за ту врсту добара.
ЦЕНА

Члан 4.
Купопродајна цена предметних добара утврђена је прихваћеном понудом
ПОНУЂАЧА и износи укупно без урачунатог ПДВ-а _________________ динара,
односно _________________________ динара са ПДВ-ом.
Цена предметних добара дефинисаних понудом из става 1. овог члана фиксна је у
року важности понуде и подразумева паритет ФЦЦО магацин НАРУЧИОЦА
истоварено. Рок важности понуде износи_______________________ дана од дана
отварања понуда.
До промене цене предметних добара може доћи искључиво након истека наведеног
рока важности понуде, и то само из објективних разлога, тј. у случају промена цена
на тржишту роба и услуга (промена цена сировина, енергената и других трошкова
производње – свих улазних елемената који утичу на висину трошкова набавке
предметних добара), с тим што је понуђач у обавези да достави образложени писмени
захтев за корекцију цена и то у случају промене цена на тржишту роба и услуга за
више или мање од 5% од последње уговорене цене.
Наручилац ће основаност захтева за промену цене добара ценити на основу %
(процента) промене тржишних цена од дана отварања понуда до датума
испостављања захтева за промену цена. Репер за утврђивање оправданости упућеног
захтева биће произвођачке, тј. тржишне цене понуђених добара у тренутку
подношења понуде и произвођачке, тј. тржишне цене предметних добара у тренутку
подношења захтева. Одговарајући проценат повећања/смањења цена, примениће се на
уговорену цену.
За добра сезонског карактера основаност захтева за промену цена, наручилац ће
ценити на основу % (процента) промене тржишних цена. Под тржишном ценом
сматраће се просечна цена исказана у месечним извештајима СТИПС (Систем
тржишних информација пољопривреде Републике Србије) – интернет адреса
www.stips.minpolj.gov.rs.
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Страна која захтева корекцију цена обавезна је да другој страни достави захтев за
промену цена са писаним образложењем да су се стекли услови за корекцију цене.
Захтев мора да садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена са
траженим процентом увећања, односно смањења цена уз достављање одговарајућих
ценовника. Друга страна даје сагласност на тражену промену цена уколико утврди да
је тражена промена оправдана.
НАРУЧИЛАЦ је у обавези да најкасније 7 (седам) дана од дана пријема захтева за
промену цена од стране ПОНУЂАЧА, писмено одговори на поднети захтев с тим што
не може одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена
добара захтеваног квалитета.
У случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми – потписују
изјаву о сагласности.
Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се може
раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о
отказу. У току трајања отказног рока понуђач је дужан да испоручи добра по поднетим
требовањима и по уговореним ценама. У супротном наручилац има право да активира
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 5.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да купљену и испоручену количину и врсту требованих
добара плати ПОНУЂАЧУ на његов текући рачун, у року који је утврђен
прихваћеном понудом ПОНУЂАЧА.
Достављена фактура наручиоцу представља основ за плаћање испоручених добара и
иста мора бити регистрована у Централном регистру фактура, који успоставља и води
Министарство финансија – Управа за трезор.
Члан 6,
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену наручиоцу бити одобрена у тој буџетској
години.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Испорука робе врши се ФЦО магацин НАРУЧИОЦА истоварено.
ПОНУЂАЧ је сагласан да се рокови, обим (количина) и динамика испоруке утврђују
према требовању НАРУЧИОЦА.
КВАЛИТЕТ ДОБАРА
Члан 8.
ПОНУЂАЧ гарантује НАРУЧИОЦУ трајност и квалитет испоручених добара за
период прописан важећим нормативима и стандардима предвиђеним за свако
предметно добро појединачно. ПОНУЂАЧ по свакој испоруци добара (производа)
обезбеђује одговарајуће доказе о њиховој здравственој исправности.
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ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су сагласни да се квалитативан и квантитативан пријем
добара има извршити у месту испоруке, а у складу са утврђеним (прописаним)
процедурама НАРУЧИОЦА, те по извршеном пријему и преузимању робе отпада
сваки приговор на квалитет исте од било које уговорне стране, изузев ако се ради о
невидљивим манама.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Саставни и неодвојиви део овог уговора су:
1. Понуда заведена код наручиоца под бројем___________ од ________2018.
године.
2. Остала конкурсна документација.
Члан 10.
Уколико ПОНУЂАЧ не поштује динамику испоруке и тиме доведе у питање техничкотехнолошки процес рада НАРУЧИОЦА, или испоручи добра чији квалитет не
одговара захтеваном квалитету, наручилац ће писмено упозорити понуђача.
Ако ПОНУЂАЧ и након писменог упозорења настави са непоштовањем уговорних
обавеза, наручилац има право на моментални једнострани раскид уговора и
активирање финансијског средства обезбеђења за добро извршење посла.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Евентуалне спорове настале у примени и тумачењу овог уговора уговорне стране
решаваће споразумом и у складу са добрим пословним обичајима, а у случају спора
биће надлежан Привредни суд у Нишу.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна
уговорница задржава по 2 (два).
ПОНУЂАЧ:
___________________________
м.п. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ:
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ
директор
м.п. _________________
мр Раде Рајковић

Напомена: С обзиром да је набавка обликована по партијама, и да се за сваку
партију закључује посебан уговор, понуђач је у обавези да „модел уговора“
копира, попуни, потпише и овери за сваку партију за коју подноси понуду.
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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
Понуђачи понуду достављају путем поште или лично сваког радног дана, поштом на адресу
Наручиоца, Студентски центар Ниш, Александра Медведева бр. 2., лично или поштом на
адресу: Александра Мдведева бр.2, просторије управе, у затвореној коверти или кутији,

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
Понуде се подносе са назнаком - ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Д-1-18 са
назнаком партије за коју се подноси понуда:
- партија ________________________,НЕ ОТВАРАТИ.”
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и
презиме контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду
подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе представник групе понуђача.
Понуђач је у обавези да све обрасце и доказе захтеване конкурсном
документацијом повеже у целину, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. Средства
финасијског обезбеђења морају се доставити у пластичној фолији која ће бити
повезана са осталом траженом документацијом и у овом случају понуда ће се
сматрати исправном.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
26.03.2018. године 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 наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде (попуњен, потписан и оверен)
 Модел уговора (попуњен, потписан и оверен)
 Образац структуре цене са упутством како се попуњава
 Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен)
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона (попуњен, потписан
и оверен)
 Средство финансијког обезбеђења за озбиљност понуде (меница и менично
овлашћење)
 Све доказе захтеване конкурсном документацијом
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате
у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава
под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
- Понуде се подносе у посебној коверти или кутији за сваку партију посебно
Уколико понуђачи подносе понуду за две или више партија докази из чл. 75. Закона
се достављају уз прву партију за коју се подноси понуда, тј. не морају се достављати
за сваку партију посебно, док се докази о испуњености услова из чл. 76. Закона
достављају одвојено уз сваку партију за коју се подноси понуда.
Свака партија је предмет посебног уговора.
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, 18000 Ниш, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра, – прехрамбених производа, животних
намирница за потребе исхране студената , ЈН бр. – Д-1-18 године - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добра, – прехрамбених производа, животних
намирница за потребе исхране студената, ЈН бр. – Д-1-18 године - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добра, – прехрамбених производа, животних
намирница за потребе исхране студената , ЈН бр. – Д-1-18 - НЕ ОТВАРАТИ”или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, – прехрамбених производа,
животних намирница за потребе исхране студената , ЈН бр. – Д-1-18 године - 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 који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде за
сваку партију за коју подноси понуду наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у 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 je споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) 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 као и:
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
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-

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.
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 плаћања не може бити дужи од 45 дана (у складу са Законом 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.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара:
Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 дана од дана упућеног требовања.
Испорука ће се обављати најмање три пута недељно према требовању и динамици
коју одреди Наручилац.
Место испоруке добара: Франко магацин наручиоца истоварено, – на адресу
наручиоца: Студентски центар Ниш, ул. 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
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке као и испорука на назначеној адреси
наручиоца, тј.франко магацин наручиоца.
Промена цена:
До промене цене предметних добара може доћи искључиво након истека наведеног
рока важности понуде, и то само из објективних разлога, тј. у случају промена цена
на тржишту роба и услуга (промена цена сировина, енергената и других трошкова
производње – свих улазних елемената који утичу на висину трошкова набавке
предметних добара), с тим што је понуђач у обавези да достави образложени писмени
захтев за корекцију цена и то у случају промене цена на тржишту роба и услуга за
више или мање од 5% од последње уговорене цене.
Наручилац ће основаност захтева за промену цене добара ценити на основу
%(процента) промене тржишних цена од дана отварања понуда до датума
испостављања захтева за промену цена. Репер за утврђивање оправданости упућеног
захтева биће произвођачке, тј. тржишне цене понуђених добара у тренутку
подношења понуде и произвођачке, тј. тржишне цене предметних добара у тренутку
подношења захтева. Одговарајући проценат повећања/смањења цена, примениће се на
уговорену цену.
За добра сезонског карактера основаност захтева за промену цена, наручилац ће
ценити на основу % (процента) промене тржишних цена. Под тржишном ценом
сматраће се просечна цена исказана у месечним извештајима СТИПС (Систем
тржишних информација пољопривреде Републике Србије) – интернет адреса
www.stips.minpolj.gov.rs.
Страна која захтева корекцију цена обавезна је да другој страни достави захтев за
промену цена са писаним образложењем да су се стекли услови за корекцију цене.
Захтев мора да садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена са
траженим процентом увећања, односно смањења цена уз достављање одговарајућих
ценовника. Друга страна даје сагласност на тражену промену цена уколико утврди да
је тражена промена оправдана.
НАРУЧИЛАЦ је у обавези да најкасније 7 (седам) дана од дана пријема захтева за
промену цена од стране ПОНУЂАЧА, писмено одговори на поднети захтев с тим што
не може одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена
добара захтеваног квалитета.
У случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми – потписују
изјаву о сагласности.
Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се може
раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о
отказу. У току трајања отказног рока понуђач је дужан да испоручи добра по поднетим
требовањима и по уговореним ценама. У супротном наручилац има право да активира
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 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 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.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Напомена: Понуђач доставља за сваку партију за коју подноси
понуду меницу, менично овлашћење и потврду о регистацији исте.
II Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави

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 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење
уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења.
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.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем 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 на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће 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-1-18, сваког
радног дана (понедељак – петак) од 07- 15 часова .
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.
14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници.
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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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16.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог захтева.
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 nabavka@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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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 7 дана 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.
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 или одлуке о обустави поступка јавне
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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.
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 или након отварања понуда на
број жиро 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 (набавка прехрамбених производа – животних намирница за потребе исхране
студената број: Д-1-18), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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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-1-18)
(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 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.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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XIII ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ

___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђач)
из _________________________________ ул. __________________________
бр.л.к._______________________________________овлашћује се да у име
________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ____________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за
јавну набавку добара бр. Д-1-18 – партију/е _______________________________
___________________________________________ (уписати број партије).
Пуномоћник има овлашћење 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 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК

_______________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ______________________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА СА СЕДИШТЕМ БАНКЕ КОД КОЈЕ СЕ ВОДИ
_________________________________________________________________________
ПИБ ПОНУЂАЧА ________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Студентски центар Ниш
18000 Ниш, Александра Мдведева бр.2
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серијски број менице
________________________, попуњену на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а,
односно __________________________ динара, као средство финансијског обезбеђења на
име озбиљности понуде, у поступку јавне набавке добара бр. Д-1-18 – набавка прехрамбених
производа, животних намирница за потребе исхране студента, спроведеног од стране
Студентског центра Ниш, а за партију __________________________________________, чији
је рок важења 60 дана од дана отварања понуда.
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.
Напомена: Меница и менично овлашћење се подноси за сваку партију посебно.
Менично овлашћење копирати у потребном броју примерака у зависности од броја
партија за које се подноси понуда.
м.п.

________________________________
( потпис овлашћеног лица)
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XV ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА
Назив наручиоца:_________________________________
Седиште наручиоца:_______________________________
Адреса седишта наручиоца: _________________________
Број: ____________________
Место: __________________
Датум: __________________

Предмет: Изјава наручиоца о испорученим количинама ПРЕХРАМБЕНИХ
ПРОИЗВОДА, ПАРТИЈА ____________________________ у ______________.
години.

ПОТВРДА
У вези са јавним позивом установе Студентски центар Ниш, за доделу уговора
за набавку добра Д – 1- 18 и предмету НАБАВКЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ИСХРАНЕ СТУДЕНАТА - ПАРТИЈА
________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке,

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је
понуђач___________________________________________________________________
( назив понуђача) испоручивао ПРЕДМЕТНА ДОБРА у 2017. години без примедби, и
да је вредност набавке износила _______________________динара без ПДВ-а.
У ________________________
Дана: _____________________
НАРУЧИЛАЦ
м.п._________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА:Наручилац дозвољава понуђачу да ову потврду може умножити у броју
који понуђач сматра довољним, а у циљу доказивања и испуњавања услова из
конкурсне документације.
Изјава мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица наручиоца и
достављена у оригиналу или овереној фотокопији, а неоверене копије неће бити узете у
разматрање приликом пондерисања, као и евентуално достављени уговори који се неће
третирати као доказ.
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