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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА БЕОГРАД

Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

Интернет страница: www.dombeograd.rs

- Врста поступка јавне набавке:
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у циљу закључења Уговора, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број ДУ-ЈНД-10/19 су добра –Техничка опрема за ученичке кухиње.

-Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.

-Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба):
Лице за контакт: Небојша Крстић и Драгана Савић
e - mail адреса: domucenika@sbb.rs

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ДУ-ЈНД-10/19 су добра– Техничка опрема за ученичке кухиње.

Јавна набавка није обликована у партије.

Назив и ознака из ОРН: 39713300-Кухињски уређај за дробљење отпада; 39711000 - Електрични
апарати за домаћинство за припрему хране; 39221000 - Кухињска опрема; 34134200 – Кипери;
39711361 – Електричне пећнице; 39711211 – Апарати за мешање хране; 42513200 – Расхладна
опрема; 39711130 – Фрижидери.
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3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК

ИСПОРУКЕ ДОБАРА

- Врста добара: Техничка опрема за ученичке кухиње.

- Количине, захтеване техничке карактеристике и квалитет добара дају се у следећој табели:

Табела 1 .Техничка спецификација добара

р.бр Опис-техничке карактеристике ком

1.

Уређај за уситњавање и дехидрацију биолошког отпада
Компактни систем код кога се уситњавање и дехидрирање обавља у једној јединици
Врста хране која се може третирати:
- остаци од рибе, меса, кобасице, кромпир, остаци од поврћа, воћа, папирни убруси,
као и мање кости;
- завршна констукција је од нерђајућег челика;
- ручни туш на извлачење за чишћење отвора за пуњење;
- аутоматско самочишћење -кружни ток воде који штеди енергију;
- интегрисано место за посуду за дехидрирани отпад;
- додатна посуда за дехидрирани отпад;
- уграђена заштита од металних предмета;
- Аутоматско блокирање рада уређаја при отварању заштитног поклопца млина.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
- Напон 380-400V, 3NPE, 16A
- Димензија max. 760x900x1200h
- Капацитет min. 350 kg/h/dan
- Снага дробљења млина 2,2kW±5%
- Капацитет пуњења мин. 40kg
- Топла и хладна вода ¾“
- Прикључак канализације – најмање 50mm
(за РЈ „Карађорђе“, РЈ „Алекса Дејовић“, РЈ „Змај“, РЈ „Стеван Чоловић“ и РЈ „Београд“ на
Копаонику)

5

2.

Електрични кипер 100 литара
Кућиште уређаја и горње радне површине израђени од нерђајућег лима AISI304,
завршне обраде површина сцoтцхбрите. Горња радна површина мин. 60 мм са
радијусом мин. 7 мм. и дебљине мин. 2мм. Дно посуде израђено од две врсте
материјала: нерђајући челик (дно посуде у додиру са намирницама у обради) и
алуминијумских сегмената (унутрашњи доњи део посуде) у којима су у посебним
изрезима смештени електрични грејачи, чме је обезбеђен бољи пренос топлоте и
равномерност температуре на свим деловима површине дна посуде. Посуда од
нерђајућег челика израђена са заобљењима у угловима, дно посуде је дебљине
мин.15 мм. израђено од нерђајућег челика AISI 304 на коју су шрафовима
причвршћени алуминијумски сегменти са уграђеним грејачима; зидови посуде
израђени од нерђајућег лима AISI 304 дебљине мин.1,5 мм. Посуда дубине
максимално 246 мм. Поклопац посуде уравнотежен и самостално стоји у свим
позицијама отварања. Ширина површине негрејаног дела (хладна зона) дна базена
не прелази 23 мм. Подизање посуде мануелно, са окретним точкићем са прегибном
ручицом, који су израђени од дуропластичног материјала, отпорног на високе
температуре. Дугме за укључење/искључење и дугме за регулацију температуре, са
кућиштем-постељицом, које спречева продор просутих течности према
прекидачима и унутрашњој инсталацији. Прекидач и термостат на командној плочи
одвојено монтирани и нису у истој оси. У електрични тококруг, поред термостата,
уграђен и термички осигурач-термостат, који у случају неправилног деловања,
искључи апарат као и крајњи магнетни прекидач. На комадној табли смештена

1
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сигнална сијалица жуте боје, која сигнализира рад-укљученост грејача. Апарат има
довод воде у посуду, изведен са  вентилом за воду на предњој страни апарата и
фиксном лулом за воду.Регулационе ногице штелујуће по висини. Тежина мин. 75
кг. Прикључна снага 12-13 кW., прикључни напон 400V/3N/AC. Димензија (шхдхв)
1000х900х900 мм (±3%).
CE сертификат или одговарајући.

(за РЈ „Змај“)

3.

Електрична пећница капацитета  10x GN 1/1
Уређај за кување са режимом аутоматског кувања са мин. 7 процеса термичке
обраде намирница. Интелигентни систем кувања, који препознаје актуелне услове у
комори за термичку обраду намирница, величину, количину и стање производа.
Аутоматско подешавање климе, температуре и времена термичке обраде. Систем
истовремене припреме различитих јела, код мешовитог пуњена, и индивидуланим
приказом сваког нивоа. Мануелно подешавање припреме са 3 режима: Врућ ваздух
300C до 3000C, Пара од 300C до 1300C, Комбинација Пара–Врућ ваздух 300C до
3000C. Финишинг. Могућност програмирања минимално 900 програма, сваки са по
макс.13 могућих корака. Екран контролне плоче у боји (TFT) високе резолуције са
„Touch screen“(на додир) функцијама и поједностављеним симболима због лакше
употребе; Oдабир аутоматских процеса термичке обраде намирница једним
додиром.  Дисплеј који се може конфигурисати на основу потреба корисника.
Аутоматски избор сата и датума за почетак припреме. Исписи на дисплеју и
упутства за употребу у уређају на српском језику. Приказ мин. 8 само-
подешавајућих радњи специфичних за корисника на дисплеју, за намирнице исте
количине и тежине (слика, текст итд.). Функција за спору припрему великих комада
меса. Минимум 5 програма ферментације теста. Одређивање идеалног начина
припреме намирница коришћењем сонде (и без ње) као и аутоматско одређивање
напуњености уређаја. Функција приказа потрошње енергије за сваки појединачни
поступак термичке обраде и на дневном нивоу. Аутоматско и мануелно подешавање
влаге у кабинету уређаја  и самим намирницама до постотка (%) тачно за сваки
производ. Брзо хлађење унутрашњости уређаја. Аутоматско предгрејавање пећнице
пре сваког процеса припреме намирница. Сонда за мерење температуре са више
мерних тачака  и аутоматском  корекцијом грешке, са држачем сонде за боље и
прецизније позиционирање, и код течних, меких и веома малих производа.
Могућност употребе и 3 појединачне сонде, свака са по мин. 2 мерне тачке. HACCP
аутоматско документовање података и пренос преко USB прикључка (или повезано
са рачунаром), ретроактивно мин. 10 дана уназад. Високо квалитетан парогенератор
са регулатором паре који обезбеђује 100% свежу пару, са аутоматским дотоком
свеже воде, и са системом аутоматског чишћења каменца. Динамична расподела
кружења ваздуха у кабинету, равномерно, и код комплетног пуњења са мин. 5
брзина обртаја вентилатора, могуће програмирање. Интегрисан систем
центрифугалног одвајања вишка масноће, без потребе за коришћењем филтера за
масноћу. Врата уређаја са трослојним стаклом, два унутрашња која је могуће
отворити и са специјалним премазом  за рефлектовање топлоте. Скупљач конденза
интегрисан у вратима са самосталним отицањем. Безконтакни контролни прекидач
затварања врата, ручка на вратима са функцијом окретања лево/десно,
унутрашњост  кoморе без жлебова, са заобљеним угловимa. LED осветљење
унутрашњости уређаја као и појединачних нивоа, са сигнализајом за сваки
појединачни ниво. Аутоматско чишћење и одстрањивање каменца из
парогенератора и унутрашњости уређаја, препознавање запрљаности и
прилагођавање степена чишћења, мин. 7 нивоа чишћења без надзора-чак и преко
ноћи. Рад без омекшивача воде и додатног декалцирања. Сервисно дијагностички
систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју; Могућност одложеног кувања.
Пећница мора имати сертификат/потврду којим се доказује да је тестирана у складу
са DIN EN60335-2-42:2012-12 или одговарајући и да испуњава све захтеве за

1
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употребу без надзора. Пећница мора имати Energy Star сертификат или
одговарајући. Систем управљања који спроводи произвођач пећнице усаглашен са
стандардом ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 50001:2018 или одговарајући за
производњу опреме за угоститељство. Материјал израде изнутра и споља нерђајући
челик 304 (DIN 1.4301). Лако отклоњиве шине, размак између шина  мин. 68 мм.
Интегрисани ручни туш са повратном аутоматиком намотавања и аутоматиком за
затварање воде. Могуће пуњење по дужини за 1/1;1/2;2/3;1/3 GN. Заштита IPH5.
Постоље за пећницу, отворено, са клизачима за GN 1/1 (14 пари), све од инокса
AISI304 ширина и дубина према пећници, висина 660-700мм. Прикључна снага
пећнице 18,5-19,6 кW, димензија (шхдхв) макс.870х800х1120мм

(за РЈ „Београд“ на Копаонику)

4.

Универзална машина за обраду поврћа
На сопственом постољу. Опремљена са аутоматским наставком за пуњење за унос
великих количина поврћа, наставком са потискивачем (за целе главице купуса) мин.
пречника 57мм и са ручицом која се може подесити по висини у мин. два положаја,
наставком са мин. четири цеви за дугачко поврће од којих мин. две најмање
пречника 49 мм и мин. две најмање пречника 68 мм. Са минимум 12 дискова
(мин.колутићи 2мм и 5мм, рендање 2мм и 5мм, жилијен 3х3мм и 4х4мм, коцкице
10x10x10мм и 20x20x20мм, за помфрит 10х10мм. Две брзине рада, мин. 360 и
мин.730 о/мин. Машина поседује магнетни сигурносни систем са моторном
кочницом. База мотора у нерђајућем челику. Делови машине који долазе у контакт
са храном су демонтажни. Капацитет аутоматског наставка до мин. 1500 кг поврћа
по сату, наставка са потискивачем до мин. 400кг поврћа по сату. Машина има
могућност качења прикључка/опреме за прављење пире кпромпира. У комплету са
колицима са 4 окретна точка (2 са кочницом), капацитета мин. 3 GN 1/1, са горњом
полицом и ротационим системом. Снага мин. 1,5 кW, 400V/3N/50Hz.
Димензија сапостољем цца 400x600x1250 мм.
CЕ сертификат или одговарајући

(за РЈ „Алекса Дејовић“ и РЈ „Змај“)

2

5.

Штапни миксер
У комплету са миксером и мутилицом. Mиксер и мутилица у потпуности од
нерђајућег челика. Брзина миксераод 2500 до 11000 обрт/мин (±3%), брзина
мутилице од 250 до 1500 обрт/мин (±3%).
Дужина миксера 395мм (+5%), дужина мутилице 345мм (+5%). Максимално
потапање миксера 290 мм, капацитет посуде 60 литара.
Отпуштањем дугмета искључује се напајање уређаја и искључује га заустављајући
уређај. Ручне вибрације мање од 2,5 m/s2.Тежина миксера не сме бити већа од 1,5 кг.
Ручка уређаја има облик пиштоља. Димензија са миксером макс.133х172х800
мм.Снага мин. 0,4 кW, напон 230V/1N/50-60Hz. Систем управљања који спроводи
произвођач усаглашен са стандардом ISO 9001:2015 или одговарајући, за
производњу алатних машина за професионалну употребу.
CE сертификат или одговарајући.

(за РЈ „Петар Драпшин“)

1

6.

Расхладна витрина
У доњем делу-десно мотор, изнад мотора хлађени базен капацитета 1 GN 1/1,
дубине 150 мм. Доњи део-лево неутралан са доњом и средњом полицом, у горњем
делу расхладна витрина са две стаклене полице. Витрина са термопан стаклом
затворена крилним вратима, са осветљењем. Без гастро посуда и клизне рампе.
Израђена од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а AISI 304  18/10.Дебљина радне
плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење
буке. У комплету са ПВCштелујућим ногицама. Димензија  875x700x850/1820 мм.
Систем управљања који спроводи произвођач усаглашен са стандардом ISO
9001:2015 или одговарајући за производњу опреме за угоститељство.

(за РЈ „Петар Драпшин“)

1
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7.

Расхладни орман 1400 литара
Са двоје врата. Опсег хлађења 0°C /+10°C. Електронски термостат.
Спољашњост и унутрашњост од нерђајућег челика AISI 304.
Изолација дебљине мин.  75мм, без CFC/HCFC. Заобљени углови.
Реверзибилна врата са углом отварања од мин. 100°. Ручка за отварање по целој
висини, од нерђајућег челика AISI 304. Брава за закључавање. У комплету са мин. 6
пари клизача од нерђајућег челика AISI 304 и мин.6 полица GN 2/1. Носачи од
нерђајућег челика AISI 304 који се скидају. Рад  на температури од +43°C.
Аутоматско одмрзавање. Електронска контролна табла: заштићена тастатура, аларм
за отворена врата, аларм за високу и ниску температуру, меморија мин. и макс.
температуре. Подесиве ногице 100 до 150 мм, од нерђајућем челика AISI 304.
Спољно дно и леђа од галванизованог или другог челика. Гас Р404а. Укупна снага
маx. 0,65kW, 230V/50Hz. Димензија 1500х800х2090 мм (±2%). Систем управљања
квалитетом  који спроводи произвођач усаглашен са стандардом ISO 9001:2015 или
одговарајући за производњу расхладних уређаја за храну.
CE сертификат или одговарајући.

(за РЈ „Алекса Дејовић“)

1

8.

Фрижидер
Енергетски разред мин. А+. Минимална нето запремина 110 литара. Лед осветљење.
Минумум три полице од стакла. Максимална бука 40 dB(А).
Димензија макс. 550х550х900 мм. CE сертификат или одговарајући.

(за РЈ „Алекса Дејовић“)

1

9.

Кухињска колица са две етаже
Израђена од  нерђајућег челика AISI 304, демонтажна.Четири окретна точка, сви са

гуменим одбојницима. Два точка са кочницом.
Две цевасте ручке за манипулацију  пречника мин.25 мм.
Димензија полица 820х500 мм (+5%).
Укупна носивост мин. 100 кг.

( за РЈ „Алекса Дејовић“)

1

10.
Батерија туш
Са једним мешајућим улазом, са вишеструко окретним дугмадима и славином,
хромирана. ( за РЈ „Алекса Дејовић“)

1

-Набавка добара обухвата:
1) испоруку добара,
2) постављање, монтажу, обуку корисника и пуштање у рад и
3) редовно одржавање и сервисирање-поправке,замена делова у току гарантног рока о трошку

добављача, као и обавеза постгарантног одржавања од стране добављача о трошку наручиоца.

-Место испоруке-ученички домoви: РЈ „Карађорђе“-Београду, ул. Радоја Домановића бр. 27, „Змај“-
Земун, ул. Александра Дубчека бр. 1, РЈ „Алекса Дејовић“-Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27,
РЈ „Петар Драпшин“-Београд, ул. Краља Петра бр. 83, РЈ „Београд“ на Копаонику, ул. Пајино
Пресло бб, Рашка („дом Машинац“).

- гаранција за понуђене машине, уређаје и опрему - према понуђеном року понуђача (најмање 24
месеца од дана испоруке).

-Сервис и резервни делови - у гарантном року, о трошку понуђача/добављача.

-Сервисирање и резервни делови - у постгарантном периоду од минимално 5 година након истека
гарантног периода, о трошку наручиоца/купца, према званичним ценовницима понуђача/добављача
на дан сервисирања-интервенције.

Уз понуду понуђач је дужан да достави каталог/каталошку страну произвођача 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, потписан од стране овлашћеног лица понуђача,
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са назначеним редним бројем из техничке спецификације и копије сертификата према
техничкој спецификацији. Уколико је каталог/каталошка страна, сертификат  на страном
језику, уз исти се обавезно доставља и превод на српски језик, који не мора бити преведен од
стране судског тумача.
Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда затражи додатна појашњења од
понуђача и/или се обрати произвођачу ради провере веродостојности достављеног документа.
-Понуђач је обавезан да понуди, испоручи, изврши монтажу добара која у потпуности
задовољавају све наведне техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа, а тиме и неприхватљива.
Напомена:
Проверу да ли понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца извршиће чланови
Комисије и друга лица које ангажује наручилац, а која поседују стручна знања и искуства у вези
предмета јавне набавке, примењујући, између осталог и следеће:
-анализа и контрола података из каталога произвођача понуђених добара,
- увид  у податке садржане на сајту произвођача добара,
- примена законске одредбе из члана 93. став 1. ЗЈН, односно „Наручилац може да захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача“ и
- ангажовање  вештака.

- Добављач је дужан да на захтев наручиоца изврши сервисну интервенцију у року од најдуже 24
часа од пријема захтева.

-Рок и начин испоруке и монтаже: возилом понуђача (добављача), у року од највише 60 дана од
закључења уговора (на основу понуђеног и уговореног рока).

Датум: ___________________                                                         _________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закона) и члана 10. Правилника  о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник  РС“ број 86/15), да би могао да учествује у овом поступку јавне набавке понуђач мора да
испуни обавезне и додатне услове и да достави доказе којима се доказује њихова испуњеност, према
захтевима наручиоца наведеним у датим табелама 4.1. и 4.2.:

4.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
Закона

Табела 4.1.
Р.
бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

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

ИЗЈАВА (Образац 6.5. у поглављу 6. ове
конкурсне документације), којом понуђач
(и сваки члан групе понуђача у случају
заједничке понуде) и подизвођач (Образац
6.6-у случају наступа са подизвођачем)
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном
документацијом

2.

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

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
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4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76
Закона

Табела 4.2.

Р.
бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

Навести интернет
страницу
надлежног органа
ако је неки од
доказа на њој јавно
доступан

1.

Да понуђач располаже неопходним
ФИНАНСИЈСКИМ
КАПАЦИТЕТОМ и то:

Доказује се:

-Да рачун понуђача није био у
блокади ни један дан у периоду од 6
месеци пре дана објављивања Позива
за подношење понуда на Порталу
јавних набавки;

-Понуђачи нису у обавези да достављају
доказ за испуњеност овог услова, јер је овај
податак јавно доступан на интернет
страници НБС.

Напомена: Овај услов (тачка 1.) мора самостално да испуни понуђач у случају подношења самосталне
или понуде са подизвођачима, а у случају подношења заједничке понуде, овај услов испуњавају сви
учесници из групе понуђача заједно.

2.

Да понуђач располаже неопходним
ПОСЛОВНИМ капацитетом и то:

Доказује се:

2.1. Да у моменту подношења понуде
има:
а) успостављен систем менаџмента
квалитетом усаглашен са захтевима
стандарда SRPS ISO 9001:2015;
б) успостављен систем управљања
заштитом животне средине према
захтевима стандарда SRPS ISO
14001:2015 и
в) успостављен систем управљања
заштитом здравља и безбедношћу на раду
према захтевима стандарда SRPS OHSAS
18001:2008, за област трговина и монтажа
професионалне угоститељске опреме.

- Копијама захтеваних сертификата
(или њима одговарајућих) који су
важећи у моменту подношења понуда
издатих од стране акредитованих
међунарних или домаћих тела за
сертификацију наведених система-
стандарда.

2.2.Да понуђач има најмање 1 (један)
реализован уговор о продаји опреме за
кухиње, закључен у периоду у
последње 3 (три) године (2016, 2017 и
2018) у минималној вредности понуде
без ПДВ-а.
Под опремом за кухиње сматра се
професионална угоститељска опрема.

-Образац референтне листе број 6.7.,
-Образац потврде о реализацији уговора
број 6.8. и
-Копије уговора.

Напомена: Овај услов (тачка 2.) мора самостално да испуни понуђач у случају подношења самосталне или понуде са
подизвођачима, а у случају подношења заједничке понуде, овај услов испуњавају сви учесници из групе понуђача
заједно.

3.

Да понуђач располаже неопходним
КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ
и то:

Доказује се:

Да понуђач у моменту подношења
понуде има најмање једно радно
ангажовано лице у складу са Законом о
раду („Сл. Гласник РС бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17“ одлука УС и
113/17) на радном месту сервисер.

- потписана Изјава о кадровском капацитету –
образац 6.9.;
- Фотокопија одговарајућег „М“ обрасца из
којег се види да су радно ангажована лица
пријављена на обавезно социјално осигурање и
уговор о раду (или други одговарајући у складу
са Законом о раду) којим се доказује основ
радног ангажовања сервисера.

Напомена: Овај услов (тачка 3.) мора самостално да испуни понуђач у случају подношења самосталне
или понуде са подизвођачима, а у случају подношења заједничке понуде, овај услов испуњавају сви
учесници из групе понуђача заједно.
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 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 6.5. који се даје у 6.
поглављу), којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 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 (Образац 6.5.) мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да поред Изјаве на
обрасцу 6.5. достави и Изјаву на обрасцу 6.6.(изјава за подизвођача), попуњену и потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе из члана 75.
тачке 1.-3. Закона који су јавно доступни на интернет страници АПР-а, ни у моменту
подношења понуде ни пре доношења одлуке о додели уговора.

 Испуњеност додатних услова из члана 76.Закона заинтересована лица доказују сходно
члану 77.Закона, достављањем предвиђених појединачних доказа, на начин који је
утврђен у табели 4.2.

 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

4.

Да понуђач располаже
НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ
КАПАЦИТЕТОМ и то:

4.Доказује се:

Да понуђач у моменту подношења
понуде има своју или уговорену
сервисну службу - сервис, овлашћен
од стране произвођача понуђених
електричних уређаја - добара под ред.
бројем 1., 2. , 3. и 4. из техничке
спецификације, са минимум једним
лицем  са сертификатом / потврдом
произвођача о завршеној обуци /
сервисном тренингу или којим се
потврђује да је овлашћени сервисер и
минимум једним лицем са
сертификатом / потврдом
произвођача о завршеном куварском
тренингу (минимум креирање
програма) за електрични уређај -
добро под ред. бројем 3. из техничке
спецификације, која лица су радно
ангажована код  понуђача или
уговорног правног лица у складу са
Законом о раду  („Сл.гласник РС
бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17
“одлука УС и 113/17).

-Фотокопија сертификата / потврде
произвођача за сервисну службу - сервис,
фотокопија сертификата / потврде
произвођача о завршеној обуци / сервисном
тренингу или којом се потврђује да је
овлашћени сервисер, фотокопија
сертификата / потврде произвођача о
завршеном куварском тренингу а уколико
понуђач има уговорену сервисну службу -
сервис као доказ доставља фотокопију
уговора са правним лицем за конкретну
јавну набавку (навести назив наручиоца и
број јавне набавке), фотокопију сертификата
/ потврде произвођача за сервисну службу -
сервис тог правног лица, фотокопију
сертификата / потврде произвођача о
завршеној обуци / сервисном тренингу или
којим се потврђује да је овлашћени сервисер,
фотокопију сертификата / потврде
произвођача о завршеном куварском
тренингу. Као доказ да су радници
пријављени на обавезно социјално
осигурање доставити фотокопију
одговарајућег „М“ обрасца, и уговор о раду
(или други одговарајући у складу са Законом
о раду) којим се доказује основ радног
ангажовања.

Напомена: Овај услов (тачка 4.) мора самостално да испуни понуђач у случају подношења самосталне
или понуде са подизвођачима, а у случају подношења заједничке понуде, овај услов испуњавају сви
учесници из групе понуђача заједно.
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закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може
и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву. Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне
услове из члана 75 и 76 Закона, наведене у конкурсној документацији предметне јавне
набавке, биће одбијена као неприхватљива.

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
1.за доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ услова
1.1.Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова
– Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.

1.2.Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова
– Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод
из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.3.Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова
- Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2. за доказе о испуњености ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће понуђача у поступку јавне набавке из
члана 76.Закона

-Оригинале или оверене копије оригинала доказа наведених у табели 4.2.
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 Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни.

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач за подизвођача
доставља копију електронског документа у писаном облику у складу са законом који се уређује
електронски документ.

 Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која је  наступила након
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописан начин.

 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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

 Понуда са подизвођачем:
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова  тачке 1.,2.,3.4.
табеле 4.1. (Изјава  6.6.)
Додатне услове из члана 76. наведене у овој конкурсној документацији, у случају наступа са
подизвођачем, понуђач мора испуњавати самостално.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету.
У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

 Заједничка понуда:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. наведених у овој
конкурсној документацији (Изјава 6.5.)
Додатне услове из члана 76., наведене у табели 4.2., у случају заједничкe понуде, понуђачи
испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

5.1.) Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у динарима (РСД), без ПДВ-а
која је дата у обрасцу Понуде број 6.1.
Наручилац има право да, сходно члану 92. Закона, одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.

5.2.) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће се доделити понуђачу
који је понудио краћи рок испоруке, а у случају да су и по том додатном елементу две или више
понуда исте, уговор ће се доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Понуда, мора садржати попуњене и потписане следеће обрасце:
-Образац „Техничка спецификација добара“ из 3.дела конкурсне документације
-6.1. Образац понуде,
-6.2. Образац структуре цене са упутством како да се попуни,
-6.4.Образац изјаве о независној понуди,
-6.5.Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке-
члан 75.ЗЈН,
-6.6. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке-члан 75.ЗЈН (у случају наступа са подизвођачем),
6.7.Образац референтне листе,
6.8. Образац потврде о реализацији закључених уговора,
6.9.Образац изјаве о кадровском капацитету,
6.10.Образац-Модел уговора.

Поред горе наведених образаца, да би понуда била прихватљива понуђачи су дужни да доставе и
следеће Прилоге,односно доказе:

- Појединачне доказе о испуњености услова из члана 76. Закона, наведене у упутству како се
доказује испуњеност додатних услова (Табела 4.2), а које је саставни део конкурсне
документације.
- СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81. став 4. Закона, којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (Доставља се у случају
заједничке понуде).
- Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за авансно
плаћање у корист Наручиоца, која мора бити безусловна и платива на први позив, у висини
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захтеваног аванса (исказаног у динарима или у проценту од понуђене цене са пдв-ом) и са роком
важења понуде.

- Бланко соло меница, за озбиљност понуде, регистрована у Регистру Народне банке Србије са
меничним овлашћењем, на износ 10% вредности понуде без ПДВ-а, која ће бити наплаћена у
случају да: понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности
наручиоца, понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од
стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор, или ако
понуђач са којим се закључи уговор не достави банкарску гаранцију за авансно плаћање.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа, којом се доказује
да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и
да нема ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично
овлашћење.

Ако понуду подноси понуђач самостално, понуду потписује овлашћено лице или лице овлашћено за
потписивање понуде (у овом случају овлашћење мора бити поднето уз понуду).
Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима све обрасце копирати како би потписали и
понуђач и подизвођач без обзира на њихов број, осим обрасца понуде и њему припадајућих
образаца и модела уговора (њих потписује понуђач).
Ако понуду подноси група понуђача, понуду потписује члан који је одређен за то у споразуму који
је обавезан део понуде, осим изјаве о независној понуди, изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда
(њих је потребно копирати и неопходно је да их потпише сваки понуђач из групе понуђача).
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6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА НАБАВКУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЧЕНИЧКЕ КУХИЊЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара ДУ-ЈНД-10/19-
Техничка опрема за ученичке кухиње

1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Врста правног лица –предузећа (заокружити): а)микро б) мало       в)средње     г)велико

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2.) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомене:

1)У обрасцу под тачком 1)„Општи подаци о понуђачу“ уносе се захтевани подаци о понуђачу који
наступа самостално, који наступа са подизвођачем/има или о понуђачу-носиоцу посла у случају заједничке
понуде;

2)У обрасцу у тачки 2)-Заокружити начин подношења понуде;
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3.) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Врста правног лица –предузећа
(заокружити):

а)микро       б) мало в)средње     г)велико

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Врста правног лица –предузећа
(заокружити):

а)микро       б) мало       в)средње     г)велико

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомене:

-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.

- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно
ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач
поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

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

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5.) За техничку опрему за ученичке кухиње која је предмет јавне набавке, нудимо следећу
цену:

Понуђена укупна цена у РСД, без ПДВ:

Словима:

ПДВ у РСД:

Понуђена укупна цена у РСД са ПДВ:

Словима:

6.) Цена треба да је изражена у динарима (РСД) и да садржи све основне елементе структуре цене
(Образац 6.2), тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања
уговорене обавезе.

7.) Важност понуде износи ________дана од дана отварања понуда (уписује понуђач-не краћи од 90
дана).

8.) Начин и рок плаћања:
Аванс  у висини од _____ % од понуђене цене, што износи ___________________ динара без пдв-а,
односно _________________ динара са пдв-ом (уписује понуђач).
Аванс се уплаћује на основу закљученог уговора, авансног предрачуна добављача и достављене
гаранције банке у висини захтеваног аванса у динарима са пдв-ом.

Плаћање преосталог износа понуђене цене (по одбитку плаћеног аванса) врши се након испоруке
добара, у року од __________ дана (уписује понуђач-најкраће 15, а најдуже 45 дана),по уговореним
јединичним ценама, на основу фактуре добављача и обострано потписаног записника о
примопредаји добара.
Рачун је неопходно да садржи број јавне набавке и број уговора  на основу кога се издаје.

9.) Начин и рок испоруке добара: Возилом понуђача/добављача у року од __________дана од дана
закључења уговора (најдуже 60 дана).

10.) Гарантни рок за испоручена добра: ____________  месеци, од дана испоруке(уписује понуђач-
не краћи од 24 месеца).

11.) Постгарантни период: ______________ месеци (уписује понуђач-не краће од 60 месеци од
истека гарантног периода).

Датум Понуђач

_____________________________ __________________________________
(Потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.



Наручилац: Дом ученика средњих школа Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

19
Техничка опрема за ученичке кухиње, број ДУ-ЈНД-10/19

6.2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДУ-ЈНД-10/19 ТЕХНИЧКЕ
ОПРЕМЕ ЗА УЧЕНИЧКЕ КУХИЊЕ–СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Упутство за попуњавање обрасца:
Јединична цена мора да буде изражена у динарима (РСД) и да садржи све основне елементе структуре цене,
тако да понуђена цена покрива све трошкове који чине укупну цену добара која осим продајне цене добара
укључује и трошкове испоруке, монтаже, пуштања у пробни рад, обуке, сервисирања у гарантном периоду.
Понуда у којој није достављена структура цене, сматраће се  неприхватљива и као таква биће одбијена. У
колони (3) уписује се назив произвођача и модела машине, уређаја,опреме која се нуди. У колону (6) уписује
се једнична цена без ПДВ-а. У колони (7) уписује се јединична цена са ПДВ-ом. У колони (8) уписује се
укупна цена без ПДВ-а као производ количине (колона 5) и јед. цене без ПДВ-а (колона 6). У колони (9)
уписује се укупна цена са ПДВ-ом као производ количине (колона 5) и јединичне цене са ПДВ-ом (колона 7).

1 2 3 4 5 6 7 8=5x6 9=5x7

Р.
Бр. Назив Произвођач/

модел
јед.

мере
коли
чина

јединична
цена у

РСД, без
ПДВ-а

јединична
цена у

РСД, са
ПДВ-ом

укупна цена
у РСД, без

ПДВ-а

укупна цена
у РСД, са
ПДВ-ом

1.
УРЕЂАЈ ЗА УСИТЊАВАЊЕ
И ДЕХИДРАЦИЈУ
БИОЛОШКОГ ОТПАДА

ком 5

2. ЕЛЕКТРИЧНИ КИПЕР 100L ком 1

3. ЕЛЕКТРИЧНА ПЕЋНИЦА ком 1

4.
УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА
ЗА ОБРАДУ ПОВРЋА ком 2

5. ШТАПНИ МИКСЕР ком 1

6. РАСХЛАДНА ВИТРИНА ком 1
7. РАСХЛАДНИ ОРМАН 1400L ком 1
8. ФРИЖИДЕР ком 1

9. КУХИЊСКА КОЛИЦА СА
ДВЕ ЕТАЖЕ ком 1

10. БАТЕРИЈА – ТУШ ком 1

Укупно (од 1. до 10.), без ПДВ-а:_______________________________ динара (РСД)
словима: ________________________________________________________________динара (РСД)

ИЗНОС ПДВ-а:_______________________________    динара (РСД)

Укупно (од 1. до 10.) са ПДВ-ом:_______________________________ динара (РСД)

Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима сагласно члану 19.  став 4.  Закона о јавним набавкама:

Назив трошкова, дажбина Износ у РСД

Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену цену:

Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену цену:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(навести које дажбине)

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача:

______________________ __________________________________
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6.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број ____________ од
________.2019. године (уписује понуђач) у поступку јавне набавке добара број ДУ-ЈНД-10/19-
Техничка опрема за ученичке кухиње:

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: __________________ Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________________

-Образац трошкова припреме понуде није обавезан.Уколико понуђач не попуни податке о врстама и
износима трошкова, сматраће се да исти нема или не захтева надокнаду трошкова сходно члану
88.Закона.
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6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ускладу са чланом 26., 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС",
број 86/15), изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да понуду
број _____________, од _____________ године (понуђач уписује број и датум понуде), подносим
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке број ДУ-ЈНД-10/19 - Техничка опрема
за ученичке кухиње и у друге сврхе се не може употребити.

Датум: __________________ Потпис овлашћеног лица понуђача:

________________________________________

За групу понуђача:

________________________________________ , ___________________________________,
(име и презиме одговорног лица) (потпис)

_______________________________________ , _____________________________________,
(име и презиме одговорног лица) (потпис)

_________________________________________ , ___________________________________,
(име и презиме одговорног лица) (потпис)

Напомена:
- За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује
овлашћено лице понуђача,
- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
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6.5.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке број ДУ-ЈНД-10/19 – Техничка опрема за ученичке кухиње,
испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

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

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

3) 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) (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Датум: __________________ Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________________________

За групу понуђача:

________________________________________ , ___________________________________,
(име и презиме одговорног лица) (потпис)

_______________________________________ , _____________________________________,
(име и презиме одговорног лица) (потпис)

_________________________________________ , ___________________________________,
(име и презиме одговорног лица) (потпис)

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________________________(навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке број ДУ-ЈНД-10/19 – Техничка опрема за ученичке
кухиње, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

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

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

3) 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) (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________ Подизвођач:
___________________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача.



Наручилац: Дом ученика средњих школа Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

24
Техничка опрема за ученичке кухиње, број ДУ-ЈНД-10/19

6.7. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДУ-ЈНД-10/19

Ре
дн

и
бр

. Навести назив и адресу
наручиоца/купца Навести предмет

уговора

Навести датум
закључења

уговора

Навести
вредност

без ПДВ-а
(динара)

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити копије уговора и потврде о реализацији раније
закључених уговора.

Датум: Потпис овлашћеног лица
понуђача:
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6.8. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца/купца:____________________________________________________
Седиште и адреса:____________________________________________________________
Матични број:______________________________________________________________
ПИБ:_______________________________________________________________________

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама издаје се :

ПОТВРДА

Да је понуђач___________________________________________________________________
(назив, седиште, адреса)

за потребе наручиоца/купца _______________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року реализовао уговор чији је предмет:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, (навести предмет уговора),

у вредности од _________________________________ динара, без ПДВ-а,

а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке ДУ-ЈНД-10/19, наручиоца, Дом
ученика средњих школа, Београд, ул.Радоја Домановића 27 и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице и функција : ____________________________, телефон: ________________.

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица крајњег
корисника:

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и
кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
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6.9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
ЈАВНА НАБАВКА ДУ-ЈНД-10/19

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да у својству
понуђача испуњавамо услов о неопходном кадровском капацитету у поступку јавне набавке број
ДУ-ЈНД-10/19 - Техничка опрема за ученичке кухиње, односно да имамо запослена или радно
ангажована лица према наводима садржаним у следећој табели:

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Р.бр. Име и презиме запосленог или
радно ангажованог лица

Основ запослења или
радног ангажовања Радно место

1. 2. 3.
1.

2.

3.

Датум:
_______________ Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис:

___________________________

Напомене:
1.Образац се попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача доставља уз понуду;
-У колони 1 понуђач уписује име и презиме запосленог или радно ангажованог лица;
-У колони 2 понуђач уписује основ запослења или радног ангажовања лица наведеног у колони 1 (уговор о раду на
неодређено време или уговор о раду на одређено време или уговор о делу или уговор о привременим и повременим
пословима);
-У колони 3 понуђач уписује назив радног места ангажованог лица .
2.Уз изјаву из овог обрасца, достављају се одговарајући докази за кадровски капацитет понуђача, наведени у делу
табеле 4.2 тачка 3.



Наручилац: Дом ученика средњих школа Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

27
Техничка опрема за ученичке кухиње, број ДУ-ЈНД-10/19

6.10. МОДЕЛ   УГОВОРА
О   ЈАВНОЈ   НАБАВЦИ ДУ-ЈНД-10/19 – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА УЧЕНИЧКЕ КУХИЊЕ

1. Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА-Београд, улица Радоја Домановића бр.
27, ПИБ: 100131901, Матични број: 07453906, Број рачуна: 840-653661-97, Назив банке:
Управа за трезор, Телефон: 011/715-4047;кога заступа директор др Љубиша Антонијевић
(у даљем тексту: Наручилац)

и
2. Понуђач:__________________________________________________________________________

_______________________________из _____________________________
ул.________________________ бр.__________ ПИБ: _____________________, матични број:
_____________________, текући рачун: _________________________, Назив банке:
__________________, Тел. ______________, кога заступа ________________________________,
(у даљем тексту:   Добаваљач),
који је поднео понуду:

а) самостално
б) са подизвођачем:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(навести подизвођаче), који испуњава све услове за извршење предметне набавке из члана 80 ЗЈН.
в) као заједничку понуду
са:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(навести чланове групе), који испуњава услове за извршење предметне набавке из члана  81 ЗЈН.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу члана 52. став 1. и члана 32. Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС“
124/12, 14/15 и 68/15  и јавног позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки
и својој интернет страници  , спровео поступак јавне набавке добара – Техничка опрема за ученичке
кухиње, број ДУ-ЈНД-10/19;
-да је Добављач, доставио понуду број ____________ од _____________ године (уписује
Наручилац) која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора,
-да понуда Добављача у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне
документације које се налазе у прилогу и саставни је део овог Уговора,
-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу изабране понуде
Добаваљача из претходног става и Одлуке о додели уговора бр. ________од __________године
(уписује Наручилац) изабрао најповољнијег Добављача за набавку предметних добара и са истим
закључује овај Уговор.

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка Техничке опреме за ученичке кухиње, у свему према

техничкој спецификацији и захтевима из усвојене понуде Добаваљача бр. _____________ од
_________.2019. године (уписује понуђач), која је саставни део овог Уговора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог уговора без обрачунатог пореза на додату
вредност износи ________________________ динара (уписује понуђач), што са обрачунатим порезом
на додату вредност износи ____________________ динара (уписује понуђач).

У цену су урачунати сви трошкови испоруке, монтаже, обуке, пуштања у рад техничке
опреме, отклањања недостатака у гарантном року, као и сви остали зависни трошкови које
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Добављач има у реализацији овог уговора.
Цена из става 1.овог члана се сматра фиксном за време трајања уговора и не може се мењати.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Члан 4.
Добављач се обавезује да најкасније 7 дана од потписивања уговора као средство

финансијског обезбеђења за авансно плаћање и као услов за авансну уплату, достави  Наручиоцу -
оригинал неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за авансно плаћање, наплативу на први позив
и без приговора, у висини захтеваног и уговореног аванса, са роком важности најмање до истека
понуђеног рока важења понуде.

Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати меницу за озбиљност понуде у
случају да Добављач не достави банкарску гаранцију за авансно плаћање.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико понуђач не изврши испоруку
уговорених добара у предвиђеном року, на предвиђени начин и са свим предвиђеним техничким
карактеристикама понуђене и уговорене опреме.

Банкарску гаранцију је наручилац дужан да врати Добављачу након записнички констатоване
испоруке свих уговорених добара и достављања предвиђеног средства за отклањање недостатака у
гарантном року.

Члан 5.
Добављач се обавезује да након испоруке уговорених добара, најкасније на дан потписивања

Записника о примопредаји уговорених добара, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року, наручиоцу достави бланко соло меницу, регистровану у Регистру Народне банке Србије,
потписану од стране лица овлашћеног за заступање Добаваљача, уз коју се доставља једнократно
менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ-
а, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и
платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу рачуна Добављача.

Добављач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа, којом се
доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за
потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико
Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца.

МЕСТО,НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ:
Члан 6.

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи сопственим возилом
и достави/монтира у објектима ученичких домова РЈ „Карађорђе“ - Београд, ул. Радоја Домановића
бр. 27, РЈ „Змај“ - Земун, ул. Александра Дубчека бр. 1, РЈ „Алекса Дејовић“ - Београд, ул. Хајдук
Станка бр. 2, РЈ „Петар Драпшин“ - Београд, ул. Краља Петра бр. 83, Београд и РЈ „Београд“ на
Копаонику, ул. Пајино Пресло бб, Рашка („дом Машинац“).

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи, монтира и пусти у
пробни рад, стручно, квалитетно и у складу са законским прописима и стандардима за ову врсту
посла, у року од ______________ дана од закључења уговора (уписује понуђач, најдуже 60 дана).

У току монтаже, добављач је обавезан да изврши обуку особља Наручиоца за руковање
предметним машинама.

Члан 7.
Квалитативни и квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора извршиће се по

испоруци, монтажи и пробног пуштања у рад опреме у објекту Наручиоца, у присуству
представника обе уговорне стране, о чему ће се сачинити записник.

Добављач се обавезује да одмах по закључењу уговора Наручиоцу достави име овлашћеног
лица које ће присуствовати квантитативном и квалитативном пријему. Оригинални примерак
записника Добављач доставља уз рачун.

Уколико се утврди да испоручена добра нису у свему у складу са техничким
карактеристикама из понуде, Добављач ће бити дужан да иста врати о свом трошку и у року од три
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дана, испоручи и монтира добра уговореног квалитета и у исправном стању.

ПЛАЋАЊЕ:
Члан 8.

Плаћање уговорених добара, извршиће се делом авансно  у висини од _____ % од уговорене
цене (уписује понуђач-највише до 35 % уговорене цене), што износи ___________________ динара
без пдв-а,односно _________________ динара са пдв-ом (уписује понуђач).

Наручилац уплаћује Добављачу уговорени аванс на основу достављене банкарске гаранције
из члана 4. овог уговора и авансног предрачуна Добављача.

Плаћање преосталог износа понуђене цене врши се по завршетку целокупне испоруке
добара, у року од __________ дана (уписује понуђач-најкраће 15, а најдуже 45 дана),по уговореним
јединичним ценама, на основу фактуре добављача и обострано потписаног записника о
примопредаји добара.

Рачун је неопходно да садржи број уговора, број јавне набавке на основу кога се издаје, као и
редни број за сваку позицију испоручене опреме из техничке спецификације, односно  структуре
цене.

ГАРАНТНИ И ПОСТГАРАНТНИ РОК
Члан 9.

Добављач за испоручена и монтирана добра - машине и опрему даје гарантни рок од
____________ месеци (најмање 24 месеци-уписује понуђач) и обавезује се да све недостатке за
испоручена добра у том року отклони о свом трошку.

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад предметних добара
као и потписивања од стране уговорних страна Записника о квалитативном и квантитативном
пријему добара.

Члан 10.
Добављач је дужан да у току трајања гарантног рока, о свом трошку, на први писани позив

Наручиоца, изврши сервисну интервенцију и увид у року од најдуже 12 часова од часа пријаве квара,
односно отклонити квар у року од најдуже 24 часа од часа извршеног увида.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног
позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен
да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Добаваљача,
реализацијом бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има право да
од Добаваљача тражи накнаду штете,  до пуног износа стварне штете.

Члан 11.
Добављач је у обавези да у постгарантном року у трајању од ________ месеци (најмање 60

месеци-уписује понуђач) од истека гарантног рока, врши сервисирање, поправке и замену делова
испоручене опреме, о трошку Наручиоца, а према сопственом званичном ценовнику на дан
извршења услуга.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:
Члан 12.

Уговор траје до дана извршења свих уговорених обавеза уговорених страна које укључују
испоруку, монтажу и пуштање у рад машина и опреме, плаћање, достављање финансијских
гаранција и обавеза у гарантном и постгарантном року за испоручена добра.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 13.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним
набавкама.
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Члан 14.
Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор уколико Добављач уговорено не

изврши на уговорени начин  и у уговореном року.

Члан 15.
Све евентуалне спорове поводом Уговора уговорне стране ће покушати да реше  споразумно.
Уколико спор између странака не буде решен споразумно надлежан је Привредни суд у

Београду.
Члан 16.

Све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о јавним набавкама.

Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) припадају

Наручиоцу, а преостала 2 (два) Добављачу.

УГОВАРАЧИ:

ЗА   НАРУЧИОЦА: ЗА   ДОБАВЉАЧА :

_______________________ __________________________

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ последњу страну Модела уговора који садржи све елементе, па ће,
после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а
затим, у законском року достављен понуђачу на потпис и завођење.
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана од дана пријема,
као и да све примерке достави наручиоцу на завођење.
Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује одговорно лице понуђача,
а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим
ако СПОРАЗУМОМ није друкчије одређено.
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На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15, удаљем тексту: Закона и одредби члана 8. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник  РС“ број 86/15), Наручилац даје следеће

7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.) Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику,
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски
језик.

2.) Подаци о обавезној садржини понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и споразум
(ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.) Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач доставља понуду у писаном облику.
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Докази могу бити у неовереним фотокопијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у
наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се
утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Понуда мора бити
јасна и недвосмислена.
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду понуђача
(нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), понуђач није у обавези
да их потпише и овери, нити да их достави у понуди.

4.) Начин, место и рок подношења и отварања понуда
Понуде се подносе у затвореним ковертама или кутијама на адресу: „Дом ученика средњих
школа“, Београд, ул. Радоја Домановића 27, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара број ДУ-
ЈНД-10/19, – не отварати”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих представника понуђача у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, 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
време пријема понуде.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 10:00 часова последњег
дана рока за подношење понуда наведеним у Јавном позиву за подношење понуда, објављеном на
Порталу јавних набавки.
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Отварање понуда обавиће се након истицања рока за подношење понуда, у 10:30 часова, како је
наведено у Јавном позиву за подношење понуда, у просторијама наручиоца у Београду, ул. Радоја
Домановића бр. 27, канцеларија 12 – јавне набавке.
У случају измена и допуна конкурсне документације, на основу члана 63.ЗЈН, одредиће се нови рок
за подношење и отварање понуда о чему ће се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца, благовремено објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати
само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални примерак
писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица
понуђача. У супротном представник понуђача ће се третирати као посматрач.

5.) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена
мора бити јасно дефинисана. Понуђач мора тачно да наведе на коју партију и који део се измена
односи. Тако извршену измену доставља у затвореној коверти. Измена се подноси на исти начин
као и понуда са назнаком „измена понуде за ЈН број ДУ-ЈНД-10/19, са навођењем редног броја
партије и назнаком понуђача који подноси измену. Допуна се врши на исти начин са назнаком
„допуна понуде за ЈН број ДУ-ЈНД-10/19“. Исто се односи и на опозив понуде. Уколико се измена,
допуна или опозив на архиву наручиоца предају после рока за подношење понуда, наручилац исто
неће отварати већ ће вратити неотворено са назнаком „поднето неблаговремено“. За измене, допуне
или опозиве наручилац ће издавати и потврде о пријему истих уколико се подносе непосредно на
адресу „Дом ученика средњих школа“-Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27, (канцеларија бр.12,
„јавне набавке“).

6) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Алтернативна решења односно  понуде са варијантама нису прихватљива за наручиоца.

7.) Самостално подношење понуда:
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.

8.) Подношење понуде са подизвођачем:
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да
исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће
подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у
складу са Законом о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док ће услов из члана 75. став 1. тачка 5) понуђач
доставити за подизвођача, уколико ће тај део набавке вршити преко подизвођача. Додатне услове
за учешће понуђач испуњава самостално.
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број
подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава,
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у
претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као подизвођача
лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и
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раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случају,
Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

9.) Подношење заједничке понуде: у случају заједничке понуде више понуђача обавезно
доставити споразум групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док ће доказ из члана 75. став 1. тачка 5)
доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је
неопходна испуњеност тог услова, а остале услове из члана 76. овог Закона, понуђачи испуњавају и
доказују заједно.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10.) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

11.)Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других
околности од којих зависи прихватљивост понуде;
-Понуђач у својој понуди има могућност да захтева авансно плаћања у висини до 35 % од понуђене
цене са пдв-ом. У вези са овим предвиђеним начином плаћања понуђачи су дужни да у својој
понуди доставе оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
авансно плаћање у корист Наручиоца, која мора бити безусловна и платива на први позив, у висини
захтеваног аванса (исказаног у динарима или у проценту од понуђене цене са пдв-ом) и са роком
важења понуде.
Понуђач са којим ће се закључити уговор о предметној испоруци, дужан је да на име средства
финансијског обезбеђења за авансно плаћање и као услов за авансну уплату, достави  Наручиоцу -
оригинал неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за авансно плаћање, наплативу на први
позив и без приговора, у висини захтеваног и уговореног аванса, са роком најкраће до истека рока
важења понуде .
Плаћање преосталог износа понуђене цене врши се по завршетку целокупне испоруке добара, у
понуђеном и уговореном року који не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана, по уговореним
јединичним ценама, на основу фактуре добављача и обострано потписаног записника о
примопредаји добара. Рачун је неопходно да садржи број јавне набавке и број уговора  на основу
кога се издаје.
-Рок за испоруку уговорених добара не може бити дужи од 60 дана од закључивања уговора (рок
испоруке уписује понуђач у својој понуди).
-Гранатни рок који нуди понуђач за испоручена добра не може бити краћи од 24 месеци.
-Постгарантни период не може бити краћи од 60 месеци од дна истека гарантног периода.
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-Рок важења понуде који нуди понуђач у обрасцу понуде не може бити краћи од 90 дана од дана
отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена.У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и
сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
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.

12.) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
Цена мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.

13.)Подаци о врсти, садржини и начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача
Приликом подношења понуде понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима, односно група понуђача је у обавези су да уз понуду доставе у корист Наручиоца:
а) Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу регистровану у Регистру
Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, уз коју се
доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од вредности
понуде без ПДВ-а, у случају да:
- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности
наручиоца,
- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране
наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,
- понуђач није у предвиђеном року доставио банкарску гаранцију за авансно плаћање.

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа, којом се доказује
да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и
да нема ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично
овлашћење.
Уколико то не учини Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву.
б) Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
авансно плаћање у корист Наручиоца, која мора бити безусловна и платива на први позив, у
висини захтеваног аванса (исказаног у динарима или у проценту од понуђене цене са пдв-ом) и са
роком важења понуде.Уколико понуђач у својој понуди не достави наведени оригинални примерак
писам о намерама банке за издавање банкарске гаранције, наручилац ће понуду одбити као
неприхватљиву.

У случају доделе уговора, понуђач (добављач) је дужан:
в) да најкасније у року од 7 дана од потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за
авансно плаћање и као услов за авансну уплату, достави Наручиоцу - оригинал неопозиву и
безусловну банкарску гаранцију за авансно плаћање, наплативу на први позив и без приговора, у
висини захтеваног и уговореног аванса, са роком важности најмање до истека понуђеног рока
важења понуде.
Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати меницу за озбиљност понуде у случају да
Добављач не достави банкарску гаранцију за авансно плаћање.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико понуђач не изврши испоруку уговорених
добара у предвиђеном року, на предвиђени начин и са свим предвиђеним техничким
карактеристикама понуђене и уговорене опреме.
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г) Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање Понуђача (Добаваљача), уз коју се доставља једнократно менично
овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ-а, за
отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења 10 дана дужим од уговореног
гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је
услов за плаћање испоручених добара. Понуђач (Добављач) је, обавезан да уз меницу достави и
копију картона депонованих потписа, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло
меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал
или копију захтева за регистрацију меница.
Финансијску гаранцију-меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да
наплати уколико Понуђач (Добављач) не отпочне са отклањањем недостатака у року од 12 часова
од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

14.)Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче;
Нема поверљивих података које наручилац ставља на располагање понуђачима  и подизвођачима.

15.) Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде (члан 63. став 2. Закона). У том случају наручилац је
дужан да  у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници. Комуникација се у поступку јавне набавке врши писаним путем- путем
поште, електронске поште или факсом (Дом ученика средњих школа-Београд, ул.Радоја
Домановића 27, Београд, fax:011/715-4047; domucenika@sbb.rs) што је одређено чланом 20. Закона.
Понуђачи су дужни да на својој е-маил адреси наведеној у понуди обезбеде сталну доступност ради
комуникације одређене чланом  20. Закона; Радно време наручиоца је радним данима (понедељак,
уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00-15:00. часова. Нерадни дани наручиоца су државни и
верски празници одређени „Законом о државним и другим празницима РС“ („Сл.гласник РС“,
бр.43/2001,101/2007 и 92/2011). Уколико захтев за додатним информацијама или појашњењима
факсом или е-маил-ом буде упућен наручиоцу по истеку наведеног радног времена или током
нерадних дана, дан пријема захтева је први следећи радни дан.

16.) Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и контролу (увид) код понуђача
или његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа
или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не
произилази из природе поступка јавне набавке.
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.

17.) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;
18.) Рок за закључење Уговора:
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива,
наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, закључити уговор са понуђачем у року од 5
(пет) дана од дана објаве одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
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19.) Обустава поступка:
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора у смислу одредби ЗЈН (члан 109).
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у случају постојања објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке, а који
онемогућавају окончања започетог поступка или услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном јавном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
Одлуку о обустави поступка наручилац доноси у писаној форми, и исту објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, у року од три дана од дана доношења, све у складу са
одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

20.) Измене током трајања уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним
набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

21.) Одбијање понуда:
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи
неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
Понуда ће бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву.
Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
услове и захтеве из спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

22.Употреба печата:
На основу „Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова“ („Сл.гласник РС“ , број
41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

23.)Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес
да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу са назнаком „ Захтев за заштиту права, јавна набавка
број ДУ – ЈНД -10/19 “, електронском поштом на e-mail: domucenika @ sbb. rs или препорученом
пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца „Дом ученика средњих школа“- Београд, ул.
Радоја Домановића 27, (канцеларија 12- „ јавне набавке“), а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права 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. Закона;
7) потпис подносиоца.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет 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 захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 120.000,00 динара, у складу са
чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840- 30678845-06  позив
на број 253 или 153 (у зависности да ли се  такса плаћа налогом за пренос или налогом за уплату).
У делу Позив на број наводи се број или ознака јавне набавке. На сајту Републичке комисије је
издато упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права  са примерима ових
правилно попуњених образаца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од
испод наведених опција:

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;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица, који садржи и све друге
елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана, 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
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);

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

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни
рачун Министарства финансија - Управе за трезор.

22.) Одбијање понуда:
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи
неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
Понуда ће бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву.
Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
услове и захтеве из спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

На наредним странама конкурсне документације дају се модели меничних овлашћења
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Прилог 1.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета,

ДУЖНИК (понуђач) :
Пун назив и седиште _________________________________________________________________________
ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун ____________________________________,
код банке ______________________________________

И з д а ј е
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК (поверилац): Дом ученика средњих школа-Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ и Овлашћујемо
______________________________________________________________________________, као Повериоца,
да предату меницу може попунити до максималног износа од _____________ динара (10% вредности понуде
без ПДВ-а) словима___________________________________________________ динара), по основу понуде
бр._________ од __________ године, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, уколико
_____________________________________________________________________________ (назив
понуђача/дужника):
- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца,
- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца,
не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,

- понуђач није доставио тражену банкарску гаранцију за авансно плаћање.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа
важности понуде бр. _________ од __________ године,  тј. најкасније до истека рока од _____ (_________)
дана од дана отварања понуде.
Овлашћујемо _______________________________________________________________________________,
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности –
бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату –
издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._____________________________________
код ___________________________________Банке, а у корист рачуна Повериоца
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених
за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
__________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за
Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: копија картона депонованих потписа, захтев за регистрацију менице.

Место и датум издавања: ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________ __________________________________
Потпис овлашћеног лица

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати и доставити уз понуду.
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Прилог 2.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета,

ДУЖНИК (понуђач) :
Пун назив и седиште: _________________________________________________________________________
ПИБ: __________, матични број: ____________, текући рачун: ____________________________________,
код банке: ______________________________________

И з д а ј е
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК (поверилац): Дом ученика средњих школа-Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ као средство
финансијског обезбеђења и Овлашћујемо _______________________________________________________, да
предату меницу може попунити до максималног износа од ___________________ динара (и
словима________________________________________________________________________________
динара), по Уговору о __________________________________________________________________ (навести
предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код корисника-повериоца) и
бр._____________ од __________ године (заведен код дужника), као средство финансијског обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року, уколико дужник
________________________________________________________________________ (назив дужника), не
изврши уговорене обавезе у предвиђеном року односно не изврши их уопште, односно не изврши их
квалитетно у складу са правилима струке.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа
утврђеном Уговором бр. ____________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и
бр._____________ од __________ године (број код дужника) тј. најкасније до истека рока од 10 (десет) дана
од уговореног гарантног рока.
Овлашћујемо ________________________________________________________________________________,
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности –
бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату –
издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника
бр.______________________________________ код_________________________Банке а у корист рачуна
Повериоца.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених
за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
_________________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за
Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: копија картона депонованих потписа од стране пословне банке дужника, захтев за регистрацију
менице.

Место и датум издавања: ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

________________________________ __________________________________
Потпис овлашћеног лица

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати и доставити најкасније на дан
примопредаје добара.


