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 На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), и чл. 6. 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: (редни  број Одлуке :  ЈНМВ 1.1.8/2019),  и Решења о   образовању  комисије  за  јавну 
набавку  ( редни број Решења:  ЈНМВ 1.1.8/2019) , наручилац је припремио:  

 
 

КОНКУРСНУ    ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

За јавну набавку мале вредности број: ЈНМВ 1.1.8/2019 

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1.Подаци о наручиоцу 
 
Назив наручиоца: Предшколска установа „Ната Вељковић“  
Адреса наручиоца: Ул. Босанска 21, 37000 Крушевац 
Интернет страница наручиоца: www.nataveljkovic.edu.rs 
Телефон/факс: 037/428-011; 447-970 
Е-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs 
Врста наручиоца: Предшколска установа 
 
1.2.Врста поступка јавне набавке:  
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
1.3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 1.1.8/2019 су добра : ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО                                                                                                                
 
1.4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.5. Контакт:  
 Горица Јаћовић , тел.: 037/428-011  
 
 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
2.1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 1.1.8/2019 су добра- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО за 
потребе ПУ „Ната Вељковић“.                                                                                                                                      

 Назив и ознака из Општег речника набавке: 39710000- Електрични апарати за 
домаћинство 
 
 
 
2.2. Партије 

 
Јавна набавка је  обликована у  2  партије и то: 
 

1. Машине за прање посуђа 
2. Машина делилица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 4

 
 
 

3) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

1. Партија: Машине за прање посуђа 
 
  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
 
Р.б. Опис  Количина 

1. 

 
Машина за прање белог посуђа и чаша са два режима 
испирања 65°c и 85°c 
 
Теоретски капацитет минимум 40/30/26 корпи/сат као и брзи 
програм  минимум 66 корпи/сат. Три основна програма 
прања, као и интензивни програм, економични програм , тихи 
програм , за скидање каменца, за промену воде у танку, 
индивидуални – специјални програм(прилагођен захтевима 
корисника) и програм за отклањање каменца. 
Димензије max. 600x650x780mm 
Напон 380 V – 415V/3N, 
 –укупна прикључна вредност 6,0 kW- 7,9 kW  
Висина уметања посуђа мин.309mm 
Стандардна опрема:  

- жичана корпа за тањире VIII-делна 500x500 mm х 1 
ком 

- жичана корпа равна 500x500 mm х 1 ком 
- Горње и доње поље прања С-форме са клип системом 

за скидање, са сензором обртаја од рециклиране 
пластике, са меким стартом пумпе који аутоматски 
регулише притисак прања 

- Уграђен уређај за филтрирање најфинијих нечистоћа 
из отпадних вода, филтер за грубу прљавштину  

- Уграђене посуде и дозатори за средство прања и 
средство испирања 

- Уграђен систем безпритисног бојлера са пумпом за 
испирање 

- Уграђена функција WLAN и LAN за аутоматски 
пренос оперативних података 

- Систем машине са паметним дисплејом осетљивом на 
додир руковање преко једног дугмета 

- Самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која 
се пере а снага прања се аутоматски регулише као и 
потрошња средства за прање и време прања  

- Три нивоа заштите , преко којих се приступа 
информацијама, интегрисани на дисплеју машине: 

 
- 1. Ниво за корисника-оператера садржи избор 

програма, анимирано упутство за употребу и савете за 
правилно опхођење са машином, индикатор интервала 
сервисирања, индикатор грешке (оптички и акустични 
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сигнали , показивач неправилности  рада),подаци о 
контактима (добављачи за сервис и 
хемију),температуре прања 

- 2. Ниво за шефа кухиње (заштићено PIN-кодом) 
садржи: дневник хигијене, погонске податке програм 
за скидање каменца, бројач за воду 

- 3. Ниво за сервисера: промена свих подешавања и 
могућности прилагођавања индивидуалних програма 
за кориснике  
 

ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ –  интелигентна аутоматика која 
покреће процес регенерације улошка у зависности од 
стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за време 
најниже потрошње; 
- Сразмерна регенерација јоноизмењивачког улошка 
(зависно од степена потрошње); 
- Робусна конструкција главе је отпорна на велика 
одступања хидрауличког притиска и лошији квалитет воде 
из мреже (нпр. висок ниво механичких нечистоћа, гвожђе, 
итд.); 
- Дигитални панел са ЛЦД екраном; 
- Константна контрола параметара рада јединице; 
- Константан приказ протока пречишћене воде; 
- Материјал – резервоар са улошком од стаклених 
влакана, резервоар за со и поклопац од пластике 
- Капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног 
притиска)18 лит/мин до 23 лит/мин 
- Температура дотока макс. 49°Ц 
- Начин рада - аутоматска регенерација покретана 
преко електронског контролера са напајањем струје 230В 
 
 

 

 
 
 
 

2. партија: Машина делилица 
 
 
 

Р.б. Опис  Количина 
  

Делилица обликачица: 
 
Димензије 625*625*1455 (2161 са подигнутом ручком). 
Основна глава са 14 подеока, дели на тестане комаде тежине 
од 86 до 261 грама, теоретски капацитет 2800 ком/h; 
Струја 0,55 кw; 
Додатна глава са 30 подеока,  дели на тестане комаде тежине 
од 40 до 122 грама, теоретски капацитет 6000 ком/h; 
Обезбеђене 3 синтетичке плоче за дељење и обликовање: 
тестани комади су исте величине и тежине. 
Лако за чишћење. 
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Принцип рада: 
 
Када је једном одмерено, тесто се стави на диск за дељење 
који се налази између „главе“ машине и платформе. „Глава“ 
се онда спушта и ножеви иду на доле како би секли тесто. 
Затим у неколико покрета осцилирајућа платформа обликује 
тесто у перфектно истоветне округле комаде теста. 
 
Специфичности: 
 
Уређај за раздвајање ручном полугом и моторизованом 
осцилаторном платформом. Мануално подешавање 
ексцентричних покрета са управљачком ручком. Подешавање 
полуге за обим / тежину у зависности од типа теста. 
Време обликовања и притиска подешава оператор. 
Диск за дељење се може очистити и нагнути према напред 
ради чишћења. 
 
Конструкција: 
 
База од ливеног гвожђа на точкићима, диск за дељење 
обложен тефлоном. Легура од алуминијума на осцилирајућој 
платформи. Ножеви од нерђајућег челика. Механички 
покрети за притискање и сечење. Електромеханичко 
обликовање. Тихи ремен. Одвојива ручка за притискање.  
Волтажа 400 V 3 PH 50 Hz. 
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4)  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

4.1. Обавезни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 Право учешћа имају  домаћа и страна правна  и физичка лица, која испуњавају обавезне 
услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то: 
 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 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); 

 
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) 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). 
 
5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона). 
 
 

4.2. 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) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
4.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне 
услове из члана 75.став1.тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из 
члана 75.став 1. тач. 5) закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

  
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

Сходно члану 77. Закона о јавним набавкама, документ којим понуђач доказује 
испуњеност обавезних услова је писмена изјава дата под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач испуњава све обавезне услове за учешће  у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, осим услова из члана 75. став 
1. тачка 5) Закона ( дозвола за обављање делатности која је предмет набавке, а коју понуђач 
доставља у виду неоверене копије).  

Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације. 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија да у року од пет дана од дана пријема писменог позива 
наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих  доказа о 
испуњености услова. 
 Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели 
уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. 
 Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или 
оверену копију доказа у року од три дана од дана пријема писменог позива наручиоца, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и позив упутити другом рангираном 
понуђачу. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 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. 
          

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 

 Каталошку страну произвођача на српском језику, са сликом понуђеног добра, са 
детаљним техничким карактеристикама и моделом / типом, из којих наручилац на 
несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђених добара са техничком 
спецификацијом из конкурсне документације, оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача. У случају да у каталогу није наведена нека од захтеваних 
карактеристика, понуђач је обавезан да достави и оверену изјаву да понуђено добро 
испуњава тражене карактеристике. 

 Фотокопију уговора, сертификата, потврде или другог сродног документа којим се 
доказује да је понуђач овлашћен („ауторизован“) од стране произвођача понуђене 
опреме или од стране овлашћеног дистрибутера произвођача, да може да врши 
продају предметне опреме ( на српском  језику). 

 Доказ да  у моменту подношења понуде постоји  обезбеђен овлашћени сервис на 
територији РС, или да понуђач има минимум једног радно ангажованог сервисера са 
лиценцом ( фотокопија уговора о раду  или другог уговора о радном ангажовању по 
основу рада ван радног односа и обрасца М или другог одговарајућег обрасца за 
пријаву на обавезно социјално осигурање, фотокопија лиценце)  

 Доказ да понуђач поседује минимум једно сервисно возило - фотокопија саобраћајне 
дозволе са читачем и фотокопијом полисе осигурања. Уколико понуђач није у 
саобраћајној дозволи наведен као власник возила, доставити и правни основ за 
коришћење истог – фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу, уговора о 
лизингу. 
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Понуђач је у обавези да понуди добра која у потпуности задовољавају све наведене 
техничке карактеристике из дате техничке спецификације, у супротном понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 

 
Рок и начин испоруке:  
 
Возилом понуђача (добављача), у понуђеном року из понуде који не може бити дужи од 

50 дана од дана закључења уговора.  
 
Место испоруке: франко магацин купца.  
 
Испорука обухвата: истовар и уношење, преглед опреме  у циљу утврђивања 

евентуалних физичких оштећења, монтажу, као и обуку запослених за руковање. Уз испоруку 
доставити и техничко упутство произвођача опреме за руковање и одржавање опреме, на 
српском језику и оверену изјаву о гарантном року. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 
Понуђач ______________________________________________________ у поступку јавне 

набавке број ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, испуњава све услове из 
чл.75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то: 
 

1) Понуђач је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

 
4)  Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
5) Понуђач испуњава додатне  услове из конкурсне документације (навести које) : 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
              Место:                                                                         Потпис одговорног лица понуђача:  
____________________                                                   _____________________________ 
                                                           М.П. 

Датум: 
_____________________ 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

 
  

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ______________________________________________________ у поступку 
јавне набавке број ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, испуњава све 
услове из чл.75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку и то: 
 

1)  Подизвођач је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
 
2)  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

 
 
 
 
 
 
              Место:                                                             Потпис одговорног лица подизвођача:  
____________________                                                   _____________________________ 
                                                           М.П. 

Датум: 
_____________________ 
 

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом. 
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5)  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
5.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 
 Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 
5.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 Понуду доставити на адресу:  
 
   ПУ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“  
   БОСАНСКА 21 
   37000 КРУШЕВАЦ 
 
 Са назнаком: „понуда за јавну набавку добара: ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, бр. 
ЈНМВ 1.1.8/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
16.09.2019. у 11:00 часова. 
 Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 Понуда мора да садржи све обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом, читко 
попуњене и оверене и то: 

o Изјаву о испуњености услова из члана 75. и76. Закона 
o Образац понуде 
o Модел уговора 
o Образац изјаве о независној понуди 

 
 
5.3. Уколико је јавна набавка обликована у више партија: 
 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 
најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако 
да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

- Докази из чл.75. и 76. закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије. 
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5.4. Понуде са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде  
 
 Понуђач може да измени, допуни или опозове  понуду писаним обавештењем пре истека 
рока за подношење понуда, 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 исту адресу која је назначена за 
достављање понуде, са назнаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”,  “ОПОЗИВ ПОНУДЕ”,  или 
“ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ” за јавну набавку добара број ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА 
ДОМАЋИНСТВО- НЕ ОТВАРАТИ.  
 На полеђини коверте или на кутији навести 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. 
 
5.6. Учествовање у заједничкој понуди као подизвођач 
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
 У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
5.7. Понуда са подизвођачем 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набвке који ће извршити 
преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
5.8. Заједничка понуда 
 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст.4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем 
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- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 
- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђачу који 

ће издати рачун 
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање 
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара, или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из 
поступка јавне набвке 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 набвци, неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
 

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

 
 

5.9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

 Рок за плаћање је до 45 дана од дана пријема исправног документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђена испорука робе. 
 Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
      5.10. Захтеви у погледу гарантног рока 
 
 За добра која подлежу гаранцији, понуђач у својој понуди уписује дужину гарантног 
рока за испоручену робу. 
 
     5.11. Захтев у погледу рока испоруке 
  
 Рок испоруке робе не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења 
уговора. Понуђач уписује у својој понуди дужину рока испоруке. 
     
     5.12. 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 не може мењати понуду. 
 
 5.13. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена 
 
 Цена у понуди треба да буде изражена у динарима,  у укупном износу, са и без ПДВ-а, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 
 Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
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5.14. Подаци о местима где се могу добити исправни подаци везани за извршење уговора 
о јавној набавци 

 
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 
финансија и привреде. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике развоја и животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

5.15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

5.16. Додатне информације и појашњења у вези с припремањем понуде 
  
 Понуђач може у писаном облику од наручиоца тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана  од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 за ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА 
ДОМАЋИНСТВО.“ 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока за подношење понуда, наручилац не 
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 Комуникација се у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20.Закона. 
 

5.17. Додатна објашењења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача 
односно његовог подизвођача 

 
 После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача 
(чл.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 понуда. 
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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 5.18. Негативне референце 
 
 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83.Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који 
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у овом случају у висини од 15% (уместо 10% ) од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи.  
 
5.19. Критеријум за доделу уговора 
 
 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 Понуђач може поднети понуду за једну, више или све партије.  
 Вредновање понуда вршиће се за сваку партију посебно. 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке робе. 
 
5.20. Модел Уговора 
 
 Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери  чиме 
потврђује да је сагласан са моделом уговора.  
 Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
 
5.21.  Захтев за заштиту права понуђача 
 

 Свако заинтересовано лице које 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 ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: admin@nataveljkovic.edu.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... (навести редни 

број јавне набавкe) 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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5.22.  Рок за закључење уговора 
  
 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8  дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 
149.Закона. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 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.став2.тач.5) Закона. 
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6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр.__________________ од ______________________ за јавну набавку ЈНМВ 
1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО 
 
6.1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број:  

Порески идентификациони број - ПИБ  

Особа за контакт:  

Е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Текући рачун  и банка:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 
 
Напомена: Попунити све тражене податке и заокружити начин подношења понуде 
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6.2.) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1) Назив подизвођача:  

Адреса :  

Матични број:  

Порески идентификациони број - ПИБ  

Особа за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

Седиште и адреса :  

Матични број:  

Порески идентификациони број - ПИБ  

Особа за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део 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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6.3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса :  

Матични број:  

Порески идентификациони број - ПИБ  

Особа за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса :  

Матични број:  

Порески идентификациони број - ПИБ  

Особа за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса :  

Матични број:  

Порески идентификациони број - ПИБ  

Особа 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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6.4) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ: 

 
ЈАВНА  НАБАВКА бр.ЈНМВ 1.1.8/2019-  ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО 
 
Партија бр.1: МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 
 

Р.Б. НАЗИВ  ј.м. Количина 
Цена без пдв 
по јед.мере 

Износ без пдв 

1 2 3 4 5 4*5 

1. 

 
Машина за прање белог посуђа и 
чаша са два режима испирања 65°c и 
85°c 
 
Теоретски капацитет минимум 40/30/26 
корпи/сат као и брзи програм  минимум 
66 корпи/сат. Три основна програма 
прања, као и интензивни програм, 
економични програм , тихи програм , за 
скидање каменца, за промену воде у 
танку, индивидуални – специјални 
програм(прилагођен захтевима 
корисника) и програм за отклањање 
каменца. 
Димензије max. 600x650x780mm 
Напон 380 V – 415V/3N, 
 –укупна прикључна вредност 6,0 kW- 
7,9 kW  
Висина уметања посуђа мин.309mm 
Стандардна опрема:  

- жичана корпа за тањире VIII-
делна 500x500 mm х 1 ком 

- жичана корпа равна 500x500 mm 
х 1 ком 

- Горње и доње поље прања С-
форме са клип системом за 
скидање, са сензором обртаја од 
рециклиране пластике, са меким 
стартом пумпе који аутоматски 
регулише притисак прања 

- Уграђен уређај за филтрирање 
најфинијих нечистоћа из 
отпадних вода, филтер за грубу 
прљавштину  

- Уграђене посуде и дозатори за 
средство прања и средство 
испирања 

- Уграђен систем безпритисног 
бојлера са пумпом за испирање 

- Уграђена функција WLAN и 
LAN за аутоматски пренос 
оперативних података 

- Систем машине са паметним 
дисплејом осетљивом на додир 

ком 6 
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руковање преко једног дугмета 
- Самодескриптивним сликама се 

бира врста посуђа која се пере а 
снага прања се аутоматски 
регулише као и потрошња 
средства за прање и време прања  

- Три нивоа заштите , преко којих 
се приступа информацијама, 
интегрисани на дисплеју 
машине: 

 
- 1. Ниво за корисника-оператера 

садржи избор програма, 
анимирано упутство за употребу 
и савете за правилно опхођење 
са машином, индикатор 
интервала сервисирања, 
индикатор грешке (оптички и 
акустични сигнали , показивач 
неправилности  рада),подаци о 
контактима (добављачи за 
сервис и хемију),температуре 
прања 

- 2. Ниво за шефа кухиње 
(заштићено PIN-кодом) садржи: 
дневник хигијене, погонске 
податке програм за скидање 
каменца, бројач за воду 

- 3. Ниво за сервисера: промена 
свих подешавања и могућности 
прилагођавања индивидуалних 
програма за кориснике  
 

ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ –  
интелигентна аутоматика која 
покреће процес регенерације улошка 
у зависности од стварне и 
прогнозиране потрошње воде – увек 
за време најниже потрошње; 
- Сразмерна регенерација 
јоноизмењивачког улошка (зависно 
од степена потрошње); 
- Робусна конструкција главе је 
отпорна на велика одступања 
хидрауличког притиска и лошији 
квалитет воде из мреже (нпр. висок 
ниво механичких нечистоћа, гвожђе, 
итд.); 
- Дигитални панел са ЛЦД 
екраном; 
- Константна контрола параметара 
рада јединице; 
- Константан приказ протока 
пречишћене воде; 
- Материјал – резервоар са 
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улошком од стаклених влакана, 
резервоар за со и поклопац од 
пластике 
- Капацитет протока (мин 1,4 до 
макс. 8 бара улазног притиска)18 
лит/мин до 23 лит/мин 
- Температура дотока макс. 49°Ц 
- Начин рада - аутоматска 
регенерација покретана преко 
електронског контролера са 
напајањем струје 230В 
 
 

 

 
  
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом :  

Рок и начин плаћања: Вирмански, у року до 45 дана 

Рок важења понуде (минимум 30 дана):  

Рок испоруке (не дужи од 30 дана):  

 
 
 
 
Датум:     м.п.    Понуђач: 
 
_____________________     _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су  у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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Партија бр.2: МАШИНА ДЕЛИЛИЦА 
 
 
 

Р.Б. НАЗИВ  ј.м. Количина 
Цена без пдв 
по јед.мере 

Износ без пдв 

1 2 3 4 5 4*5 

1. 

 
Делилица обликачица: 
 
Димензије 625*625*1455 (2161 са 
подигнутом ручком). 
Основна глава са 14 подеока, дели на 
тестане комаде тежине од 86 до 261 
грама, теоретски капацитет 2800 ком/h; 
Струја 0,55 кw; 
Додатна глава са 30 подеока,  дели на 
тестане комаде тежине од 40 до 122 
грама, теоретски капацитет 6000 ком/h; 
Обезбеђене 3 синтетичке плоче за 
дељење и обликовање: тестани комади 
су исте величине и тежине. 
Лако за чишћење. 
 
 
Принцип рада: 
 
Када је једном одмерено, тесто се стави 
на диск за дељење који се налази 
између „главе“ машине и платформе. 
„Глава“ се онда спушта и ножеви иду 
на доле како би секли тесто. Затим у 
неколико покрета осцилирајућа 
платформа обликује тесто у перфектно 
истоветне округле комаде теста. 
 
Специфичности: 
 
Уређај за раздвајање ручном полугом и 
моторизованом осцилаторном 
платформом. Мануално подешавање 
ексцентричних покрета са управљачком 
ручком. Подешавање полуге за обим / 
тежину у зависности од типа теста. 
Време обликовања и притиска 
подешава оператор. 
Диск за дељење се може очистити и 
нагнути према напред ради чишћења. 
 
Конструкција: 
 
База од ливеног гвожђа на точкићима, 
диск за дељење обложен тефлоном. 

ком 1 
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Легура од алуминијума на 
осцилирајућој платформи. Ножеви од 
нерђајућег челика. Механички покрети 
за притискање и сечење. 
Електромеханичко обликовање. Тихи 
ремен. Одвојива ручка за притискање.  
Волтажа 400 V 3 PH 50 Hz. 
 

 

 
  
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом :  

Рок и начин плаћања: Вирмански, у року до 45 дана 

Рок важења понуде (минимум 30 дана):  

Рок испоруке (не дужи од 30 дана):  

 
 
 
 
 
Датум:     м.п.    Понуђач: 
 
_____________________     _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су  у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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ПУ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“                                                              
Директор 
Број: 
Датум: 
КРУШЕВАЦ 
 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 
 

О јавној набавци добара ЈНМВ 1.1.8/2019 – ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО 
 

Партија бр._______- _________________________________ 
 

Закључен између: 
1. ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац, улица Босанска 21, матични број: 07269617, ПИБ број: 

100477634, текући рачун бр: 840-260667-44, коју заступа  директор Весна Живковић, 
спец.струк.васпитач (у даљем тексту: купац) и  

 
2. ______________________________, матични број: ____________ ,ПИБ број: _______________,  

текући рачун бр:  _____________________, који се води код ______________________ банке,  

кога заступа  __________________________________, (у даљем тексту продавац). 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је купопродаја добара: ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, Партија 

бр._____-____________________________ за потребе Предшколске установе „Ната Вељковић“ 
Крушевац.  

Врста, количина и цена добара утврђени су у поступку ЈНМВ бр. 1.1.8/2019, а према 
понуди бр.____ од_________понуђача_______________________ коме је одлуком додељен 
уговор.  

Понуда из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.  
 

ЦЕНА 
 

Члан 2. 
 

Укупно уговорена цена за добра из члана 1 овог уговора, према спецификацији добара са 
структуром цена из понуде, са свим пратећим трошковима до ускладиштења на уговорено место 
износи:  

Укупна цена без ПДВ-а________________________ 

Словима:_______________________________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом_______________________ 

Словима:_______________________________________________________________ 

Наведена укупно уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначног испуњења 
уговорене обавезе. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

Купац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити уплатом средстава 
на рачун Продавца, број:__________________________код Банке_________________________, а 
у року до 45 дана од дана извршене испоруке добара и пријема исправног рачуна у прилогу са 
документом о извршеној квалитативној и квантитативној примопредаји добара потписан од 
стране представника Купца и Продавца. 

Обавезе по основу овог уговора 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 НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку добара из члана 1 овог 
уговора , уговореног квалитета, која у потпуности задовољавају све наведене техничке 
карактеристике из техничке спецификације која је дата конкурсном документацијом, на  
локацији ОЈ „Пионир“ ул. Косовска 36 Крушевац (или на другој локацији коју одреди купац), у 
року од ____________ дана,  од пријема поруџбине од стране Купца.  

Испорука се врши возилом понуђача (добављача), у понуђеном року из понуде који не 
може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.  

Испорука обухвата истовар и уношење, преглед опреме  у циљу утврђивања евентуалних 
физичких оштећења, монтажу, као и обуку запослених за руковање. Уз испоруку доставити и 
техничко упутство произвођача опреме за руковање и одржавање опреме, на српском језику и 
оверену изјаву о гарантном року. 

Трошкове превоза до уговореног места испоруке сноси Продавац. 
 
 

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 5. 
 

 Представници Купца и Продавца ће извршити квалитативни и квантитативни пријем 
одмах по приспећу добара из члана 1. и на локацији из члана 4. овог уговора, и потписати 
записник о квалитативном и квантитативном пријему. Уколико се при квалитативном и 
квантитативном пријему уоче оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се 
количина приспеле испоруке разликује од количине наведене у отпремним документима, Купац 
и Продавац ће недостатке записнички констатовати. У случају записнички констатованог 
недостатка, Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине добара, или /и да замени 
предметна добра на којима су утврђени и записнички констатовани квалитативни недостаци у 
року од 3 (три) радна дана од дана запиничког констатовања недостатака. За скривене мане      
Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 
 

Члан 6. 
 

Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и количине) 
Купца. 

Купац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених 
околности у пословању Купца. 
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Члан 7. 
 

 Овај Уговор ступа на снагу  када га потпишу обе уговорне стране. 
 

Члан 8. 
 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају 
да споразум није могућ уговара се надлежност Основног суда у Крушевцу.  

 
Члан 9. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА ПРОДАВЦА                                                                       ЗА КУПЦА 
 
__________________________                              Весна Живковић, спец.струк. васпитач          
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8) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
  

 
 
У складу са чланом 88.став 1.закона, понуђач _____________________________________                         
Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

УКУПНО:   

 
 
Трошкове припреме и подмношења 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 поуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:                                         м.п.                                          Потпис понуђача 
 
_________________                                                           ______________________________ 
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9) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
У складу са чланом 26.Закона, ________________________________________________ 
                                                                         (назив понуђача) 
 
даје: 
 

 
 
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број ЈНМВ 1.1.8/2019- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО , поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                   м.п.                                  Потпис понуђача 
 
___________________                                                   ___________________________________ 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


