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ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број: 1799/18 

Датум: 19.06.2018. године 

 
 

Конкурсна документација – 2. ИЗМЕНА 

 

за јавну добара у поступку јавне набавке мале вредности 

 

 

 
Предмет набавке: Опрема за кухињу 

Број набавке из годишњег плана набавки: 1.1.7/18 

Интерни број набавке: 05/18 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
Процењена вредност јавне набавке: 3.999.165,00 динара (без ПДВ-а) 

Процењена вредност по партијама: 

Партија 1 – кухињски инвентар: 1.250.000,00 динара 

Партија 2 – основна кухињска средства:  2.749.165,00 динара 
Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево 
 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ 124/2012 и 68/15), Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник Републике Србије“ 29/2013), конкурсном документацијом и позивом. 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети 

применом критеријума: „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. 

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт: Конкурсна документација се 

може преузети са Портала Управе за јавне набавке или непосредно, радним даном од 08:00 до 14:00 

часова, на адреси: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево. Лице 

за контакт је Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. Тел. 026/4622-158, факс: 026/646-606, 

електронска адреса: sjnpu@yahoo.com . 

Рок и адреса за подношење понуда: Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом 

документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 27.06.2018. године, до 

11:00 часова, препорученом пошиљком или лично на адресу Предшколска Установа „Наша радост“, 

Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, 

БРОЈ: 1.1.7/18“. 

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе 

за контакт. 

mailto:sjnpu@yahoo.com
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Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да 

потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом. 

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуде обавиће се истог дана 27.06.2018. године у 

11:30 часова, на адреси  Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне 

набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено 

овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица. 

Рок за доношење одлуке наручиоца: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 

дана од дана јавног отварања понуда. 
 

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ 

 

1. Језик на којем понуда мора бити састављена: 

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском 

језику. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази на страном 

језику, исти морају бити преведени на српски језик. 

 

2. Обавезна садржина понуде: 

 Прилог 1а - Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 

 Прилог 1б - Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке 

понуде); 

 Прилог 1в - Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају 

подношења заједничке понуде); 

 Прилог 1г - Подаци о подизвођачима (само у случају подношења понуде са ангажовањем 

подизвођача); 

 Прилог 2 – Техничка спецификација са обрасцем структуре цена - попуњена по свим ставкама, 

оверена печатом и потписана; 

 Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН-а, са упутством како се 

доказује испуњеност услова; 

 Прилог 4 - Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1. тачка 1.) до 4.) 

ЗЈН и конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача; 

 Прилог 5 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе, које 

 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 

 животне средине; 

 Прилог 6 - Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

 одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

 заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН); 

 Прилог 7 – Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме 

понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора; 

 Прилог 8 - Образац понуде. 
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1. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина 

попуњавања образаца из конкурсне документације 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу 

накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози, а да се не 

оштете листови или печат. 

 Понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени 

подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена. 

 Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним 

словима, на обрасцима конкурсне документације. 

 Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

 

2. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке : 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредну контролу код понуђача, односно 

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 произлази 

из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке евентуалних рачунских грешака 

уочених приликом оцењивања понуде. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 63. 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

3. Комуникација: 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 

одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Заинтересовани понуђач може да тражи од наручиоца, 

у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, 

заинтересованом понуђачу доставити одговор у писаном облику и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и доставити свим другим лицима, која су преузела конкурсну 

документацију. 

 

4. Измене, допуне и опозив понуде: 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, у складу са 

чланом 87. став 6 ЗЈН. 

 

5. Самостално подношење понуде: 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Наручилац је дужан у складу са 

чланом 87. став 5. ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани. 
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6. Понуда са подизвођачем: 

Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50% као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, 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. 

Као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, доставља се изјава о испуњености обавезних услова, као и доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача уколико је подизвођачу поверено извршење тог дела набавке. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

 

7. Група понуђача: 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

овог закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико је исто тражено 

конкурсном документацијом); 

 понуђачу који ће издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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1. Рок и место испоруке: 

Рок за испоруку је највише 15 дана од дана обостраног потписивања уговора, Франко магацин 

наручиоца. Испорука предметних добара (квантитативни и квалитативни пријем) биће извршена у 

просторијама објекта „Пчелица“. Рок испоруке понуђених добара мора бити изражен у данима од 

дана обостраног потписивања уговора. 

 

2. Рок и начин плаћања: 

Рок плаћања је до 45 дана, од дана пријема рачуна. 

 

3. Поверљивост података: 

Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу 

ознаком ,,ПОВЕРЉИВО”. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 

цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде, сагласно члану 14. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

4. Додатна објашњења и исправке после отварања понуда: 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, 

оцењивању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредни увид код понуђача односно 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 je 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. 

 

5. Одлука о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања понуда. У 

случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

6. Критеријуми за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена. Елементи 

критеријума (по наведеном редоследу), на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када 

постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом су: 

- краћи рок испоруке 

- дужи рок плаћања (најдуже 45 дана) 

- жреб 

 

7. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине (Прилог 5). 
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8. Захтев за заштиту права понуђача: 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев 

за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују 

поступак заштите права понуђача и јавног интереса. 

Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. Захтев 

се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 149.став 8.Закона. 

 

9. Рок за закључење уговора: 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од најдуже 

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач, којем је 

додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

20. Важење понуде: 

У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама, наручилац одређује да рок важења понуде не сме 

бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. Понуђач је дужан да обавезно наведе колики је рок 

важења понуде. 

 

21.      Додатни докази: 

Стручно мишљење акредитоване лабораторије од стране АТС (Акредитационо тело Србије 

http://www.ats.rs/sr) на здравствену исправност, сходно одредбама Закона о здравственој исправности 

предмета опште употребе („Службени Гласник РС 92/2011“) и Правилника о условима у погледу 

здравствене исправности предмета опште употребе, који се могу ставити у промет („Службени 

Гласник РС 26/1983, 61/2984, 56/1986, 50/1989 и 18/1991“). Лабораторија, која издаје стручно 

мишљење мора да буде у Регистру АТС-а (http://www.registar.ats.rs/) са статусом 

акредитације акредитован и статусом суспензије без суспензије. 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави копију извештаја о испитивању у погледу здравствене 

исправности за добра под редним бројевима 1,2,3,4,5,13,14,15,24 и 25 из прилога 2 (Партија 1 – 

кухињски инвентар).  

 

 

22.      Гаратни рок: 
За електричне уређаје минимални гарантни рок је 24 месеца. За остала добра из обе партије, 

минимални гарантни рок је 12 месеци. Доставити изјаву на меморандуму понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ats.rs/sr
http://www.registar.ats.rs/
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ПРИЛОГ 1а: 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО,  2. СА ПОДУГОВАРАЧИМА 

3. КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 (заокружити) 

  Назив понуђача: 

 

  Адреса понуђача: 

 

  Одговорно лице (потписник уговора): 

 

  Особа за контакт: 

 

  Телефон: 

 

  Телефакс: 

 

  Е-mail: 

 

  Текући рачун предузећа и банка: 
 

  Матични број понуђача: 
 

  Порески број предузећа – ПИБ: 

 

  ПДВ број: 

 

 Датум:_____________ 

 

 

________________________ 

(штампано име и презиме овлашћеног лица) 

 

М.П. 

 

________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 1б: 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде) 

 

У поступку јавне набавке мале вредности ___________________________________________________, 

група понуђача изјављују да понуду подноси заједнички, достављајући податке за сваког учесника у 

понуди: 

 

 

Пун назив понуђача: 

 

 

Седиште и адреса: 

 

 

Матични број:  

ПИБ и ПДВ број :  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, факс, 

електронска адреса (e-mail): 

 

 

Опис посла и проценат учешћа у 

извршењу набавке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају постојања више учесника у заједничкој понуди, ПРИЛОГ 1б копирати у 

потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 1в: 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде) 

 

 

У поступку јавне набавке ______________________________,учесници у понуди овлашћују понуђача 

______________________________________________, да у њихово име и за њихов рачун поднесе 

наручиоцу заједничку понуду. 

 

  

Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА: 

 

_____________________________                                          _____________________________________ 

               (пословно име)                                                          (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

_____________________________                                          _____________________________________ 

                   (седиште)                                                                (потпис овлашћеног лица) 

_____________________________ 

               (матични број) 

_____________________________ 

                     (ПИБ) 

_____________________________                                          _____________________________________ 

              (пословно име)                                                           (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

_____________________________                                          _____________________________________ 

                 (седиште)                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

_____________________________ 

              (матични број) 

_____________________________ 

                    (ПИБ) 

_____________________________                                         ______________________________________ 

             (пословно име)                                                            (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

_____________________________                                         ______________________________________ 

              (седиште)                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

_____________________________ 

               (матични број)                                                          М.П. 

_____________________________ 

                    (ПИБ)                                                                        
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ПРИЛОГ 1г 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

(попуњава се само у случају подношења понуде са подизвођачима) 

 

 

Пун назив понуђача: 

 

 

Седиште и адреса: 

 

 

Матични број:  

ПИБ и ПДВ број :  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, електронска адреса 

(e-mail): 

 

Опис посла у извршењу 

набавке и проценат 

учешћа подизвођача у 

укупној вредности 

набавке (максимално 

50%): 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају учешћа више подизвођача, ПРИЛОГ 1г копирати у потребном броју 

примерака. 
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ПРИЛОГ 2 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА: 

 

Партија 1 – кухињски инвентар 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1.  Тембало дубоко Ø 16, инокс 

18/10 

ком 200    

2.  Кашика инокс 18/10   ком 200    

3.  Шоља за белу кафу 0,2 L 

инокс 18/10,  

ком 200    

4.  Тањир десерт , инокс 18/10   ком 200    

5.  Супијера 2,5 L са 

поклопцем, инокс 18/10 

ком 20    

6.  Лонац 20-22 L са 

поклопцем, Ø 30, инокс 

18/10  

ком 5    

7.  Лонац 10-12 L са 

поклопцем,  Ø 24 инокс 

18/10 

ком 5    

8.  Лонац 5-5,5 L са поклопцем, 

Ø 20,  инокс 18/10 

ком 5    

9.  Шерпа са поклопцем, 

20-22 L Ø 36, инокс 18/10 

ком 10    

10.  Шерпа са поклопцем, 

10- 12 L Ø 30, инокс 18/10 

ком 10    

11.  Шерпа са поклопцем,  

3,5-4 L,  Ø 20, инокс 18/10 

ком 10    

12.  Шерпа са поклопцем, 2 L 

 Ø 18, инокс 18/10 

ком 10    

13.  Кутлача 1 L, инокс 18/10 ком 20    

14.  Кутлача о,2 L инокс 18/10 ком 20    

15.  Кашика за вариво, инокс 

18/10 

ком 30    

16.  Нож месарски са глатким 

сечивом и пвц дршком, 

дужина сечива 10 cm 

ком 20    

17.  Нож месарски са глатким 

сечивом и пвц дршком, 

дужина сечива 18 - 20 cm 

ком 20    

18.  Нож за хлеб, 20 cm, са пвц 

дршком 

ком 20    

19.  Масат- оштрач за ножеве ком 5    
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20.  Цедиљка Ø 24 cm, без 

ојачања, инокс 18/10 

ком 10    

21.  Варјача, весло  дрвено,  

L=1200 (дршка 950, 

лопатица 350)  

ком 30    

22.  Жица за мућење 60 cm, 

нерђајући челик. 

ком 5    

23.  Жица за мућење 25 cm, 

нерђајући челик. 

ком 20    

24.  Кашика францусака округла 

Ø 12 cm, нерђајући челик. 

ком 10    

25.  Кашика француска 

четвртаста 12х8 cm, 

нерђајући челик. 

ком 10    

26.  Држач за даске, нерђајући 

челик, димензијe: 

 27х31х28 cm. 

ком 10    

27.  Шпатула 10 cm (са пвц 

дршком и радном 

површином од инoкса). 

ком 10    

28.  Модла за колаче, Ø 8 cm, 

H=5 cm, нерђајући челик 

ком 10    

29.  Палета пвц, носивост 

минимално 390 Kg, тежина 

4,8 Kg (±5%), димeнзије: 

1200х800х150 mm (+3%). 

ком 50    

30.  Термос за транспорт хране 

Запремина: 30 L 

Са три штелујуће копче на 

преклоп за затварање 

термоса, две бочне ручке за 

ношење  и са ручком на 

поклопцу. 

Материјал:  нерђајући 

киселоотпорни инокс  18/10 

са дуплим зидом и 

изолацијом од стиропора 10 

mm, са дихтунгом од 

полипропилена који се лако 

скида. 

ком 5    

31.  Термос за транспорт хране 

Запремина: 15 L 

Са три штелујуће копче на 

преклоп за затварање 

термоса, две бочне ручке за 

ношење  и са ручком на 

ком 10    
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поклопцу 

Материјал:  нерђајући 

киселоотпорни инокс   18/10 

са дуплим зидом и 

изолацијом од стиропора 10 

mm, са дихтунгом од 

полипропилена који се лако 

скида. 

32.  Термос за транспорт хране 

Запремина: 5 L 

Са три штелујуће копче на 

преклоп за затварање 

термоса, две бочне ручке за 

ношење  и са ручком на 

поклопцу. 

Материјал:  нерђајући 

киселоотпорни инокс 18/10 

са дуплим зидом и 

изолацијом од стиропора 10 

mm, са дихтунгом од 

полипропилена који се лако 

скида. 

ком 5    

33.  Гастро посуда 530х325х65 

mm, инокс 18/10 

За конвектомат „ANGELO 

PO“ – FX 202E3 

ком 40    

34.  Преса за бели лук, инокс 

18/10. 

ком 2    

   

 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
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Партија - основна кухињска средства 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1.  СЕРВИР КОЛИЦА ИНОКС  

СА 3 ЕТАЖЕ  

Изреађена од нерђајућег 

челика АISI304;  

Носиви оквир од цеви, 

 Ø 25 mm у потпуности 

заварен;  

Четири окретна точка 

пречника минимално 100 

mm, сви са гуменим 

одбојницима, два са 

кочницом 

Етаже ширине 820-830, 

дубине 510-520 mm, са 

повишеним ивицама 

минимално15 mm, са 

радијусом; 

Отпорна облога точкова не 

оставња трагове на поду  

Удањеност између етажа 

минимално 265 mm; 

Двострана, ергономски 

обликована ручка у 

продужетку носивог оквира.  

Укупна носивост 90 kg. 

ком 5    

2.  НИСКА ПЛАТО ИНОКС 

КОЛИЦА  

Изреађена од нерђајућег 

челика АISI304;   

Носиви оквир од цеви 

Ø 25 mm у потпуности 

заварен;  

Четири точка пречника 

минимално 125  mm, од 

којих минимално два 

окретна;  

Платформа ширине 550-570 

мм, дубина 935-960 mm;  

Отпорна облога точкова не 

оставња трагове на поду  

Ергономски обликована 

ручка у продужетку носивог 

ком 2    
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оквира ;  

Носивост 200 Kg. 

3.  ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН ЗА 

КУВАЊЕ  

Капацитет посуде 150 L; 

Индиректно грејање;  

Горња радна површина 

дебљине минимално 60 mm, 

са радијусом минимално 7 

mm, са удубљењима за 

сакупљање и отвором за 

одвод течности 

Унутрашња посуда и 

поклопац израђени од 

нерђајућег лима АИСИ304. 

Бочне стране радне 

површине са могућношћу 

опционе уградње откапних-

заштитиних 

алуминијумских лајсни.  

Поклопац казана 

уравнотежен опругом и 

причвршћен на кућишту са 

шаркама.  

Поклопац посуде са 

могућношћу самосталног 

стајања у било ком полож. 

отворености.  

Посуда казана је правоугаон, 

дно израђено од нерђајућег 

челика АиСи 316Т и 

отпорног на соли.  

Горња површине казана 

дебљине минимално 1,5 

mm, зидови унутрашње 

посуде казана и дно казана 

дебљине минимално 3 mm.  

Дугме за укључење и 

регулацију температуре, са 

кућиштем-постељицом, које 

спречева продор просутих 

течности према 

прекидачима и унутрашњој 

инсталацији.  

Надпритисак у дупликатору 

(до 0,5 bar), регулисан 

сигурносном арматуром са 

ком 1    
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манометром. Пуњење 

дупликатора помоћу 

дворучне славине са лулом, 

кроз посебан отвор са 

поклопцем, спрегнут са 

сигурносном арматуром.  

Испустни вентил-конусни, 

са навојем 2'', израђен од 

месинга са хром заштитним 

слојем.  

На предњој страни уређаја, 

лептир славина за контролу 

нивоа воде у дупликатору.  

Штелујуће ногице, подесиве 

по висини.  

На радној површини казана, 

поред поклопца, дворучна 

славина са окретном лулом, 

за довод топле/хладне воде у 

посуду за припрему хране.  

Казан је са уграђеним 

сигурносним грејачем, који 

у случају недовољне 

количине воде у 

дупликатору искључује рад 

главних грејача, са црвеном 

контролном лампицом, која 

упозорава на недовољну 

количину воде у 

дупликатору и са жутом 

сигналном лампицом која 

показује укљученост-рад 

грејача;   

Димензија уређаја 

800х900х850-900 mm;  

Прикључна снага 18,5-19 

кW. 

Прикључни напон 

400V/3Н/AC. 

СЕ серификат или 

одговарајуће. 

4.  РАСХЛАДНИ ОРМАН 

ДВОКРИЛНИ 1400 L 

Режим рада 0/+10°C;   

Материјал израде инокс 

AISI304;  

Рад на температури од 43 

ком 2    
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°C;   

Дебљина изолације мин 75 

mm, без CFC/HCFC.  

Електронски термостат, 

аутоматско одмрзавање;  

Мин 6 полица GN 2/1, 

минимално 6 пари клизача 

од нерђајућег челика 

Повратна врата са углом 

задржавања нба мин 100
0
;  

Ручка целом висином врата 

од нерђајућег челика 

АИСИ304;   

Испаривач обнављања 

изгубљене топлоте;  

Бравица за закључавање;   

Расхладни гас R404a;   

Меморија макс и мин 

температуре;   

Аларм за отворена врата, 

високу и ниску температуру;   

Напајање: 230V/50Hz, 

укупна снага 570 - 650W;  

Димензије: 1420х800х2050 

mm (±3%).  

ЦЕ сертификат или 

одговарајуће  

5.  РАСХЛАДНИ ОРМАР 

ЈЕДНОКРИЛНИ 

Капацитет 330-350 литара;   

Температурни режим 

+2 
0
C/+8 

0
C или 0/+10 

0
C; 

Аутоматско испаравање 

кондензоване воде 

Контрола температуре 

електронска или термостат  

Промена стране отварања 

врата 

Мин четири решетке у 

фрижидеу 

Изолација минимално 45 

mm;  

Материјал нерђајући челик;  

Расхладни гас R134a 

Напон 230V/50Hz; снага180-

220W;  

Димензије 600х600х1900 мм 
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(±3%) 

CЕ сертификат или 

одговарајуће. 

6.  КОНЗОЛНА ПОЛИЦА 

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304;  

Дебљина инокса полице  

минимално 0,8 mm;  

Дебљина полице минимално 

40 mm;  

У комплету са припадајућим 

носачима;  

Димензија 1200х300 mm. 

ком 2    

7.  КОНЗОЛНА ПОЛИЦА  

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304;  

Дебљина инокса полице  

минимално 0,8 mm;  

Дебљина полице минимално 

40 mm;  

У комплету са припадајућим 

носачима;  

Димензија 800х300 mm. 

ком 2    

8.  РАДНИ СТО ОТВОРЕН- 

ЗИДНИ 

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304 

Дебљина радне плоче  

минимално 40 mm преко 

ојачане сирове иверице, са 

слојем материјала за 

пригушивање буке;  

Дебљина инокса радне и 

доње плоче  минимално 0,8 

mm;  

Дебљина доње плоче 

минимално 40 mm; Носећа 

конструкција инокс 

кутијасти профили 

40х40х1,2 mm увучени у 

односу на радну плочу за 15 

mm. Руб на задњој страни 

подигнут за 50 mm, са 

штелујућим ПВЦ ножицама. 

ком 2    
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Димензије: 

1000х700х850 mm 

9.  РАДНИ СТО ОТВОРЕН- 

ЗИДНИ 

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304 

Дебљина радне плоче  

минимално 40 mm преко 

ојачане сирове ивериц.е,са 

слојем материјала за 

пригушивање буке;  

Дебљина инокса радне и 

доње плоче  минимално 0,8 

mm;  

Дебљина доње плоче 

минимално 40 mm;  

Носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 

40х40х1,2 mm увучени у 

односу на радну плочу за 15 

mm;  

Руб на задњој страни 

подигнут за 50 mm;   

Са штелујућим ПВЦ 

ножицама;  

Димензија 1200х700х850 

mm. 

ком 2    

10.  НЕУТРАЛНИ  СТО 

ЗАТВОРЕН – ЗИДНИ 

Са једностраним клизним 

вратима - 2 врата са 

средњом полицом;  

Клизна врата са бешумним 

вођењем помоћу меких 

точкова и кугличних 

лежајева при чему доња 

површина не захтева 

присуство каналице или 

лајсне вођења, израђена од 

инокса дебљине минимално 

8 mm;  

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304;  

Дебљина радне плоче  

минимално 40 mm преко 
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ојачане сирове иверице, са 

слојем материјала за 

пригушивање буке;  

Дебљина инокса радне, 

доње и средње плоче  

минимално 0,8 mm;  

Дебљина плоча минимално 

40 mm;  

Носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 

40х40х1,2 mm увучени у 

односу на радну плочу за 15 

mm. Руб на задњој страни 

подигнут за 50 mm, са 

штелујућим ПВЦ ножицама;  

Димензије: 

1000х700х850 mm. 

11.  НЕУТРАЛНИ  СТО 

ЗАТВОРЕН – ЗИДНИ 

Са једностраним клизним 

вратима - 2 врата са 

средњом полицом;  

Клизна врата са бешумним 

вођењем помоћу меких 

точкова и кугличних 

лежајева при чему доња 

површина не захтева 

присуство каналице или 

лајсне вођења, израђена од 

инокса дебљине минимално 

8 mm;  

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304;  

Дебљина радне плоче  

минимално 40 mm преко 

ојачане сирове иверице, са 

слојем материјала за 

пригушивање буке;  

Дебљина инокса радне, 

доње и средње плоче  

минимално 0,8 mm;  

Дебљина плоча минимално 

40 mm;  

Носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 

40х40х1,2 mm увучени у 
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односу на радну плочу за 15 

mm;  

Руб на задњој страни 

подигнут за 50 mm; 

Са штелујућим ПВЦ 

ножицама;  

Димензије: 

1400х700х850 mm 

12.  ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧНИ 

На отвореном постољу, са 4 

грејне плоче;  

Димензије грејних плоча 

300x300 mm;   

Унутар сваке плоче 

термостатска заштита; 

Од инокса  АИСИ304;  

Снага грејних плоча 4x3 

kW;  

Укупна снага 12 кW, 400V; 

Димензије: 

800х700х850- 900 mm. 

ЦЕ сертификат или 

одговарајући. 

ком 1    

13.  ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧНИ 

На отвореном постољу, са 2 

грејне плоче;  

Димензије грејних плоча 

300x300 mm;  

Унутар сваке плоче 

термостатска заштита; 

Опд инокса АИСИ304;  

Снага грејних плоча 2x3 

kW;  

Укупна снага 6 кW, 400V;  

Димензије: 

400-500х700х850-900 mm;  

ЦЕ сертификат или 

одговарајући. 

ком 1    

14.  СУДОПЕРА ЈЕДНОДЕЛНА 

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304 

Дебљина инокса радне 

плоче и судопер базена 

минимално 1 mm;  

Дебљина инокса доње плоче 

минимално 0,8 mm.  

ком 1    
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Базен пресован, без варова, 

са заобљеним угловима;  

Носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 

40х40х1,2 mm увучени у 

односу на радну плочу за 15 

mm. Маска од инокса 

дебљине минимално 0,8 mm 

на три стране;  

Руб на задњој страни 

подигнут за 50 mm;   

Са штелујућим ПВЦ 

ножицама;  

Димензије: 700х700х850 mm 

15.  СУДОПЕРА ТРОДЕЛНА  

Од водоотпорног и 

киселоотпорног инокса 

АИСИ304 

Дебљина инокса радне 

плоче и судопер базена 

минимално 1 mm.  

Дебљина инокса доње плоче 

минимално 0,8 mm, 

дебљина минимално 40 mm;  

Димензије базена: 

500х500х300 mm. 

Базен пресован, без варова, 

са заобљеним угловима;  

Носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 

40х40х1,2 mm увучени у 

односу на радну плочу за 15 

mm.  

Маска од инокса дебљине 

минимално 0,8 mm на три 

стране. 

Руб на задњој страни 

подигнут за 50 mm;   

Са штелујућим ПВЦ 

ножицама. 

Димензије: 

2000х700х850 mm. 

ком 1    

16.  МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ 

ХЛЕБА- ПОДНА 

Дужина (ширина сечења) 

хлеба 500 mm (±3%) или 480 

mm. Висина сечења хлеба 
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140 mm (±3%).  

Дебљина парчета хлеба 15-

16 mm.  

Ножеви од нерђајућег 

челика. 

Снага минимално 0,35 кW 

Димензије: 

700х700х1100 mm (±3%) 

17.  ЕЛЕКТРИЧНИ КИПЕР 

Капацитет посуде 120 L 

(±3%); 

Горња радна површина 

минимално 50 mm, 

поклопац и предња плоча 

израђена од нерђајућег лима 

АИСИ304, са радијусом 

минимално 6 mm, дебљине 

минимално 1,5 mm. 

Посуда од нерђајућег челика 

АИСИ304, са заобљеним 

унутрашњим угловима, дно 

посуде дебљине 12 mm. 

Поклопац посуде 

уравнотежен и самостално 

стоји у свим позицијама 

отварања; 

Ширина површине 

негрејаног дела (хладна 

зона) дна базена не прелази 

23 mm. 

Подизање посуде мануелно, 

са манипулационом 

ручицом, израђена од 

дуропластичног материјала, 

отпорног на високе 

температуре. Дугме за 

укључење и регулацију 

температуре, са кјућиштем-

постељицом које спречава 

продор просутих  течности 

према прекидачима и 

унутрашњој инсталацији. 

Термостат омогућава 

подешавање температуре од 

50 до 300°C. На командној 

табли смештене сигналне 

сијалице које  сигнализарају 
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рад уређаја и грејача. 

Апарат има довод воде у 

посуду, изведен са вентилом 

за воду на предњој старани 

апарата и лулом за воду.  

Ногице од нерђајућег 

челика, штелујуће по 

висини. Уграђен термички 

осигурач-термостат који у 

случају неправилног 

деловања искључи апарат 

као и крајњи магнетни 

прекидач. Прикључнa снaгa 

15-18 кW, прикључни напон 

400V/3Н/AC. Димензијe 

уређаја:  1200х900х850-900 

mm. 

18.  ЛАМПА ЗА ИНСЕКТЕ  

Са ултраљубичастим 

зрацима 

Нерђајући челик  

Са уграђене 2 лампе, 2 х 

15W.  

Три начина монтаже 

Покрива површину од 80 m
2 

(±3%). 

Димeнзије: 

470х190х360 mm (±3%) 
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Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 
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Као доказ да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике, из прилога 2 

понуђач доставља каталог (проспект) произвођача у коме су обележене све захтеване техничке 

карактеристике, тип и модел. Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих 

захтеваних техничких карактеристика, понуђач је дужан да уз исти достави и документ 

произвођача добара са описом техничких карактеристика, типом и моделом који мора бити   

оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица произвођача опреме. Обавезно 

назначити редни број добра, из обе партије, на сваком документу. Уз понуду доставити и 

копије CЕ сертификата према техничкој спецификацији (Партија 2 – основна кухињска 

средства).   

 

Кадровски капацитет: 

Понуђач је дужан да има сервисну службу - сервис, са минимум једним радно ангажованим 

лицем са сертификатом/овлашћењем од стране произвођача понуђених добара на редном броју 

3,4,5,12, 13 и 17 за партију  2 – основна кухињска средства, понуђач доказује достављањем 

сертификата/овлашћења од стране произвођача за сервис и сервисера. Захтевани услов понуђач 

може доказати и достављањем уговора са овлашћеним сервисом за конкретну јавну набавку, 

који има минимум једно радно ангажовано лице са сертификатом/овлашћењем од стране 

произвођача понуђених добара на редном броју 3,4,5,12,13 и 17 за партију  2 – основна 

кухињска средства, уз који доставља и сертификат/овлашћење од стране произвођача за сервис 

и сервисера. 

 

Као доказ о радном ангажовању понуђач је дужан да уз понуду приложи М, М-А образац, 

уговор о раду или други доказ о заснованом радном ангажовању у складу са Законом о раду.  

 

Сертификација и обим акредитације: 

У погледу пословног капацитета, да понуђач у моменту подношења понуде има успостављен 

систем према захтевима стандарда SRPS 9001:2008, SRPS OHSAS 18001:2008 за област 

сертификације производња (или трговина) и монтажа професионалне угоститељске опреме, 

понуђач доказује достављањем копија сертификата издатих од стране акредитованих 

сертификационих тела за захтевану област, која је под обимом акредитације. Важи за обе 

партије.  
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ПРИЛОГ 3 

 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Редни 

број 
 

Обавезни услови 

 

Упутство за доказивање 

прописаних услова 

(врста доказа ) 

1.  Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 
Извод из регистра надлежног 

органа 

2.  Да он и његова 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 

Потврде надлежног суда (потврде 

не старије од 2 месеца од дана 

отварања понуда) 

3.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавен дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе, када има седиште на 

њеној територији. 

Потврде надлежног пореског 

органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврде 

надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације 

(потврде не старије од 2 месеца од 

дана отварања понуда) 

4.  Изјава понуђача да су при састављању понуда 

поштовали обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине 

Попуњен Прилог 5 

конкурсне документације 

5.  Изјава о независној понуди Попуњен Прилог 6 

конкурсне документације 

6.  Модел уговора Попуњен Прилог 7 

конкурсне документације 

7.  Образац структуре цене Попуњен Прилог 8 

конкурсне документације 

8.  Образац трошкова припреме понуде Попуњен Прилог 9 

конкурсне документације 
 

 

НАПОМЕНА: 

Испуњеност услова под редним бројевима 1, 2, 3,  и 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у 

поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној 

документацији – попуњен Прилог 4. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.. 
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Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења одлуке 

о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као  

неприхватљиву. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 

начин. 

 

Лице уписано у регистар понуђача, који води организација надлежна за регистрацију привредних 

субјеката, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

У случају подношења заједничке понуде, све изјаве попуњава сваки учесник у заједничкој понуди 

(копирати у потребном броју примерака). 
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ПРИЛОГ 4 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

У вези са понудом, коју „_________________________________________“ из 

________________________________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша 

радост“ Смедерево, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добара, 

број набавке 1.1.7/18, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу.. 

 

И З Ј А В У 

 

 

„____________________________________________________“ из ______________________________, 

улица________________________________________, матични број ____________________, шифра 

делатности______________, ПИБ број_____________________, ПДВ број __________________, рачун 

број _____________________________________________ код 

____________________________________, лице за контакт __________________________, контакт 

телефон __________________________, 

 

ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. Закона о јавним 

набавкама и конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

 

 

 
                                                                                                                   ______________________________________ 

                                                                                                                   (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

Датум и место: 

________________ 

                                                                                                        М.П. 

                                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 5 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

У вези са понудом, коју „______________________________________________“ из 

___________________________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“ 

Смедерево, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добара, број 

набавке 1.1.7/18, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

„___________________________________________________________________________________“ из 

_____________________________, улица _______________________________________, матични број 

____________________, шифра делатности ______________, ПИБ број _____________________, ПДВ 

број __________________, рачун број ___________________________________________________ код 

____________________________________, лице за контакт ____________________________, контакт 

телефон __________________________, 

 

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

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

 

 
                                                                                                                   ______________________________________ 

                                                                                                                   (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

Датум и место: 

________________ 

                                                                                                        М.П. 

                                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 6 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У вези са понудом, коју „_____________________________________________________“ из 

_______________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“ Смедерево, за 

прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, број набавке 1.1.7/18, под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

 

 И З Ј А В У 

 

 „____________________________________________________________“ из _____________________________, 

улица _______________________________________, матични број ____________________, шифра делатности 

______________, ПИБ број _____________________, ПДВ број ________________________, рачун број 

________________________________________________________ код 

____________________________________, лице за контакт ____________________________, контакт телефон 

__________________________, 

 

потврђује да је понуду поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 
                                                                                                                   ______________________________________ 

                                                                                                                   (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

Датум и место: 

________________ 

                                                                                                        М.П. 

                                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 7 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

ПОНУЂАЧ: 

 _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ ( у даљем тексту овог уговора: продавац ) 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

Предшколска установа «Наша радост»  Смедерево (у даљем тексту овог уговора: наручилац), 

Војводе Мишића 4, ПИБ: 101926189, Регистарски број: 6183008457, Шифра делатности: 85321, 

Матични број: 07143257, коју заступа Мирјана Ћосић, директор. 

 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је:  УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је куповина опреме за кухињу у количинама према плану јавних набавки. Саставни 

део уговора је понуда понуђача бр. ____/18 (попуњава наручилац). 

 

Члан 2. 

Наручилац плаћање врши одложено, максимално у року од 45 дана. 

 

Члан 3. 

Рок за испуњење  уговора од стране добављача по захтеву наручиоца. 

 

Члан 4. 

Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара српском стандарду 

за ту врсту робе. Понуђач има обавезу да при испоруци добара, доставу робе прати уредна 

документација по важећем закону за ту врсту добара. Наручилац је овлашћен да изврши контролу 

квалитета испоручене робе на месту пријема, током или после испоруке. У случају да се утврди 

одступање од уговореног квалитета производа, трошкови контроле падају на терет добављача. 

Уколико испорука не задовољава тражени квалитет и уговорену количину добављач је у обавези да 

отклони такве недостатке одмах након рекламације, а уколико не испуни ову обавезу, наручилац је 

овлашћен да раскине уговор без отказног рока.  

 

Члан 5. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених 

обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне стране су обавезне да 
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једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се: 

природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 

случајеви који су законом утврђени као више силе. 

 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у 

случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 

Члан 7. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може захтевати 

раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 

извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним роком од 15 дана. 

 

Члан 8. 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 

писменом облику. 

Члан 9. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 10. 

Уговор важи до испоруке свих количина добара како су описана у техничкој спецификацији. 

 

Члан 11. 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 

примерка. Саставни део овог уговора је понуда понуђача. 

 

 

 

       Наручилац:                                                          Понуђач: 

 

______________________                                                                                       ______________________ 

          Мирјана Ћосић 
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ПРИЛОГ 8 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево 
 

Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево 

 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

 

ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ 

 

 

1. Цена у укупном износу од:                                       ____________________________ 

          (без ПДВ) 

(словима:  ____________________________________________________________________) 

 

           Цена у укупном износу плус ПДВ  _____%  ________________________________ 

          (са ПДВ) 

(словима: ____________________________________________________________________) 

    

2. Рок плаћања: 

            Одложено на ____ календарских дана. 

 

3. Рок испоруке: 

У року од _________________________________________ од тренутка пријема требовања. 

 

4. Рок важења понуде: _____ дана 

 

За понуђача: 

Назив/седиште:    ______________________________________ 

Матични број понуђача:                               ______________________________________ 

Адреса:     ______________________________________ 

Име и презиме потписника уговора: ______________________________________ 

Ауторизовани потпис:                                 ______________________________________ 

Контакт телефон/факс:   ______________________________________ 

Електронска адреса (e-mail):             ______________________________________ 

 
М.П. 


