
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“ ЗЕМУН 

 

На основу члана 63. Закона о  јавним набавкама  („Сл.  Гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) Предшколска 

установа  „Др  Сима  Милошевић“  из  Земуна  обавештава  потенцијалне  понуђаче  да  је  дана 

29.07.2015.године  извршена  Прва  измена  конкурсне  документације  за  отворени  поступак  јавне 

набавке добара ОПД 11/2015 – Опрема за угоститељство. 

У конкурсној документацији извршене су следеће измене: 

На страни 6/36 под 1.2 додатни услови под редним бројем 2 бришу се речи „за сваку врсту“ тако да 

гласи:„Да поседује Сертификат о здравственој исправности: за термосе и полипропиленске динхтунге 

издатог од aкредитоване лабораторије.“ 

На  страни  6/36  –  под  1.2  додатни  услови  –  додаје  се  тачка  3)  доказ  о  овлашћеном 

сервису/сервисерима  са  лиценцом  произвођача  за  добра  наведена  у  обрасцу  структуре  понуђене 

цене под ред.бр. 1, 2, 3, 5 и 6 

На страни 8/36 –  у делу „Понуђач   доставља  следећу документацију  (обрасце и доказе)“  додаје  се 
алинеја „Доказ о овлашћеном сервису/сервисерима на територоји РС“ 

  На  страни  31/36  за  добро  под  ред.бр.  1  ‐  МАШИНА  ЗА  ПРАЊЕ  ЛОНАЦА,  КУХИЊСКИХ  АЛАТКИ  И 

ПРИБОРА  СА  ПОВРАТОМ  ТОПЛОТЕ  ИЗ  ИЗДУВНОГ  ВАЗДУХА  (СА  СПОЉНИМ  ОМЕКШИВАЧЕМ  ВОДЕ) 

брише се реч „максимум“ тако да гласи „Дим. машине  800x880x2400±20 мм“ 

На страни 32/36  за добро под ред.бр. 3 Електрична професионална цедиљка агрума,   измењена  је 

димензија и распон снаге тако да гласи: „дим. од 190х270х350/520 до 220х310х340/520, снага од 250 

до 340 W.“ 

На страни 32/36 за добро под ред.бр 5, бришу се речи „са уграђеним омекшивачем воде“ и мењају 

се речима „са спољним омекшивачем воде“ . 

Промењене су димензије тако да гласе: 600x600‐650x780‐820 мм 

На  страни  33/36  –  за  добро  под  ред.бр.  6  ‐  Професионални фрижидер,  извршена  је  измена 

додавањем  литраже – „700 лит.“ 

 

 

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДР. СИМА МИЛОШЕВИЋ“  
Ул. Капетана Радича Петровића бр. 26, Земун 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПД 11/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Београд, 
Јул 2015. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о  јавним набавкама  („Сл.  гласник РС” бр. 124/12 и 14/15, у даљем 
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4849 од 13.07.2015.год и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 4850 од 13.07.2015. годприпремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку – Опрема за угоститељство  

ЈН бр ОПД 11/2015 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље  Назив поглавља Страна

I  Општи подаци о јавној набавци 3 

II  Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 
III 

Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и  опис 
добара,  начин  спровођења  контроле,  обезбеђење  гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења 

 
 
 
 
4 

 
 
IV 

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

 
 
4 

V  Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 

VI  Образац понуде  18 

VII  Образц трошкова припреме понуде 20 

 
VIII 

Образац изјаве о независној понуди 21 

 
IX 

Образац  изјаве  о  поштовању  обавеза  које  произилазе  из 
важећих прописа 

22 

X  Образац – Овлашћење за попуну менице 23 

XI  Образац  –  Изјава  понуђача  о  средству  финансијског 
обезбеђења 

24 

 
XII 

Образац  – Споразум  чланова  групе  који  подносе  заједничку 
понуду 

25 

XIII  Образац –Модел уговора 26 

XIV  Образац структуре цене са упутством како да се попуни 30 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Предшколска установа „Др Сима Милошевић“, 11080 Земун, Капетана Радича Петровића бр. 26, 
www.pudrsimamilosevic.edu.rs; 
‐Остали подаци о наручиоцу: 
 Матични број:…………………………………………… 07041055; 

 Шифра делатности: ……………………………………..85321; 

 ПИБ: ………………………………………………………….100008875; 

 Текући рачун: ……………………………………………840‐606667‐41; 

 Назив банке: ……………………………………………..Управа за трезор; 

Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Трезора града Београда у оквиру 
Секретаријата за финансије града Београда, Градске управе града Београда. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Врста поступка: отворени поступак ‐ добра  – Опрема за угоститељство, број  ОПД 11/2015.       
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ОПД 11/2015. су добра – Опрема за угоститељство 
 
Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Бранка Булатовић телефон факс: 011/2672‐976;   
Е‐mail: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs  
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ОПД 11/2015 су добра – Опрема за угоститељство  
Назив и ознака из општег речника набавке: 
39220000 – кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство; 
42959000 – машине за прање судова, изузев за домаћинства; 
 
2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА  
 
 

- Техничке спецификације, квалитет, количина и опис су дати у обрасцу структуре понуђене 
цене;  

- Контрола квалитета понуђених добара врши се приликом примопредаје добара од стране 
комисије образоване за квалитативан и квантитативан пријем добара;  

- Гарантни рок за сва добра је минимум 24 месеца; 
- Рок испоруке је максимално 30 календарских дана од дана закључења уговора; 
- Место испоруке: Објекти Пу „Др Сима Милошевић“ које одреди наручилац, на територији 

општине Земун – Београд; 
 
 
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1.1. Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

Предузетник: 
- Извода  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  изводом  из  одговарајућег 

регистра; 
*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни 
на  интернет  страници  Агенције  и  Суда.  Испуњеност  овог  услова  је  неопходан  за:  понуђача, 
подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди. 

2) Да  он  и његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  
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;  
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 
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месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.   
Предузетници  и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне 
полицијске  управе МУП‐а,  којим  се  потврђује  да  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као 
члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);  
Доказ:  
Правна  лица:  Потврде  привредног  и  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране 
обављања  делатности,  или  потврда  Агенције  за  привредне  регистре  да  код  тог  органа  није 
регистровано,  да му  је  као привредном друштву изречена мера  забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  
Предузетници:  Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му  је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која  је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда; 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова. 

 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 

4) Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона);  
Доказ:  Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је  измирио  доспеле  порезе  и 
доприносе и  уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
НАПОМЕНА:  сагласно  члану  78.  закона  о  јавним  набавкама  (''Сл.  гласник  РС,  бр.  124/12  и  14/15), 
понуђач који  је уписан у регистар понуђача,  није дужан да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1., тачке 1) ‐ 4) Закона о јавним набавкама. 

 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). 

За ову јавну набавку није предвиђено достављање доказа из чл. 75. ст. 1. тач. 5)  
 

6) Понуђач  је  дужан  да  при  састављању  понуде  изричито  наведе  да  је  поштовао  обавезе  које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).  
Доказ: Потписан  о  оверен Oбразац  изјаве  (Образац  бр.  4). Изјава  мора  да  буде  потписана  од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и 
оверена печатом.  
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1.2. Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  испунити додатне  услове  за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) У погледу усаглашености понуде са техничком спецификацијом 
 
Доказ:  Техничка  документација  којом  се  доказује  усаглашеност  понуде  са  техничком 
спецификацијом,  односно  документација  из  које  наручилац  са  сигурношћу  и  на  недвосмислен 
начин може утврдити да понуђена добра поседују све карактеристике које су наведене у обрасцу 
структуре понуђене цене (каталози, технички листови, техничка упутсва, проспекти и сл. издати од 
стране  произвођача  или  овлашћеног  генералног  заступника  –  на  српском  језику,  са  видљиво 
обележеним свим траженим карактеристикама, као и да на наведеним доказима назначи редни 
број добра из Обрасца стуктуре понуђене цене – Образац бр. 7). 

- Наведене  доказе  потребно  је  доставити  за  добра  под  редним  бројем: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29. 

- За  добра  под  редним  бројем:  15,16,  20,21  и  22,  уколико  не  постоји  каталог  или  друга 
техничка документација, дозвољено је доставити технички цртеж са детаљним описима из 
ког се на несумњив начин може утврдити да понуђено добро у свему одговара траженим 
карактеристикама,  оверене од  стране произвођача. На наведеним документима назначи 
редни бр. добра из обрасца структуре понуђене цене.  

2) Да  поседује  Сертификат  о  здравственој  исправности:  за  термосе  и  полипропиленске  динхтунге 
издатог од aкредитоване лабораторије.  
 Доказ: Сертификат о здравственој исправности издат од акредитоване лабораторије за добра под 
ред бр. 18 и 19 – са назначеним редним бр. добара из обрасца структуре понуђене цене. 

3) За добра наведена у обрасцу структуре понуђене цене под редним бројем: 1, 2, 3, 5 и 6  Понуђач је 
дужан да докаже да има овлашћен сервис на територији РС.  
Доказ: Уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним сервисом, или минимум 3 сервисера 
са  лиценцом  произвођача  (или  други  правни  основ  из  ког  се  на  недвосмислен  начин  може 
утврдити правни однос између Понуђача и овлашћеног сервиса/сервисера са лиценцом) који је у 
обрасцу  структуре  понуђене  цене  означен  као  произвођач  за  наведена  добра.  Уз  уговор  о 
пословно  техничкој  сарадњи  неопходно  је  доставити  доказ/сертификат  произвођача  да  је 
наведени сервис овлашћен за поправке добара од наведеног произвођача, односно за сервисере 
је неопходно доставити лиценцу произвођача.  

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 

1.4. Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе  понуђача,  мора  да  испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду  неоверених  копија,  а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја за  јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
 
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. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.   75.  ст. 1.  тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који  је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет  страницу  на  којој  су  подаци  који  су 
тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију 
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  електронски 
документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ  доставља  у  изворном 
електронском облику. 
 
Ако  се  у држави у  којој  понуђач има  седиште не издају  тражени докази,  понуђач може,  уместо 
доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу 
оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или  другим  надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач  је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно 
закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на 
прописани начин. 
 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда  за  ову  јавну  набавку  подноси  се  на  српском  језику.  Поступак  јавне  набавке  води  се  на 
српском  језику.  Понуђач  је  у  обавези  да  уз  доказе  који  су  на  страном  језику,  достави  и њихов 
превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и особу за контакт са бројем 
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  учесника  у  заједничкој  понуди  и  особу  за  контакт  са 
бројем телефона.  
 
Понуду доставити на адресу: Капетана Радича Петровића бр. 26, Београд Земун.      
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОПД 11/2015  8/37 

  
 

Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручулац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 
Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење  понуда,  односно  која  је 
примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се 
неблаговременом, и биће враћена понуђачу неотворена. 
 
Понуда  се  припрема  на  обрасцима  и  моделу  уговора,  који  су  саставни  део  Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди.  
Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у 
складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.  
Уколико  се  приликом  сачињавања  понуде  начини  грешка,  (у  писању  речи‐текста,  заокруживању 
понуђених  опција,  уношењу  цифара  или  сл.),  понуђач  може  исту  исправити  уз  параф  и  оверу 
печатом.  
 
Понуђач  доставља следећу документацију (обрасце и доказе): 
 

1. Доказ о испуњености обавезних услова из чл. 75. Закона; 
2. Доказ о испуњености додатних услова из чл. 76. Закона:  

Техничка  документација  којом  се  доказује  усаглашеност  понуде  са  техничком 
спецификацијом,  односно  документација  из  које  наручилац  са  сигурношћу  и  на 
недвосмислен начин може утврдити да понуђена добра поседују све карактеристике које 
су  наведене  у  обрасцу  структуре  понуђене  цене  (каталози,  технички  листови,  техничка 
упутсва,  проспекти  и  сл.  издати  од  стране  произвођача  или  овлашћеног  генералног 
заступника  –  на  српском  језику,  са  видљиво  обележеним  свим  траженим 
карактеристикама, као и да на наведеним доказима назначи редни број добра из Обрасца 
стуктуре понуђене цене – Образац бр. 7). 

- Наведене  доказе  потребно  је  доставити  за  добра  под  редним  бројем: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29. 

- За  добра  под  редним  бројем:  15,16,  20,21  и  22,  уколико  не  постоји  каталог  или  друга 
техничка документација, дозвољено је доставити технички цртеж са детаљним описима из 
ког се на несумњив начин може утврдити да понуђено добро у свему одговара траженим 
карактеристикама,  оверене од  стране произвођача. На наведеним документима назначи 
редни бр. добра из обрасца структуре понуђене цене. 

- Сертификат о здравственој исправности издат од акредитоване лабораторије за добра под 
ред бр. 18 и 19 – са назначеним редним бр. добара из обрасца структуре понуђене цене; 

- Доказ о овлашћеном сервису/сервисерима на територоји РС;  
3. Образац 1 – Образац понуде;  
4. Образац 2 – Образац трошкова припреме понуде; 
5. Образац 3 – Образац изјаве о независној понуди; 
6. Образац 4 – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа; 
7. Образац 5 – Овлашћење за попуну менице – Менично писмо; 
8. Oбразац 6 – Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења; 
9. Oбразац 7 – Споразум чланова групе који подносе заједничку понуду; 
10.Oбразац 8 – Модел уговора; 
11.Образац 9 – Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни; 

   *Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или  група  понуђача може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  потписивати  и  печатом  
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава  под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени 
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 
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понуђач  из  групе  потписује  и  печатом  оверава  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији, 
наведено  треба  дефинисати  споразумом  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према 
наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне  набавке,  а  који  чини  саставни  део  заједничке  понуде 
сагласно чл. 81. Закона 
 
3. ПАРТИЈЕ 
‐ Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.ЗАКОН  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима 
који важе у Републици Србији.  
На ову набавку ће се примењивати:  
‐ Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15);  
‐  Закон  о  општем  управном  поступку  у  делу  који  није  регулисан  Законом  о  јавним  набавкама 
(''Сл.лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/01, ''Сл.гласник“ бр. 30/10);  
‐ Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (''Сл.лист СФРЈ", бр. 
29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр.31/93 "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 ‐ Уставна повеља);  
‐ Прописи везани за добра која су предмет јавне набавке  
‐  Правилници  које  је  објавило  Министарство  финансија  везано  за  поступак  јавне  набавке  (Сл. 
гласник РС'' бр. 29/13. године и 104/13 године).  
Понуђач  је  дужан  да  поштује  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6., понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року 
за подношење понуде,  на исти начин на  који  је поднео и  саму понуду –  непосредно или путем 
поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или кутије, у коју 
се  пакује  измена  или  допуна  или  опозив  додаје  реч  ''измена''  или  ''допуна''  или  „опозив“,  а  у 
зависности од тога шта се у коверти или кутији налази. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, особу за контакт са бројем 
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 учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац бр. 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр. 1) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,    а  који не може бити већи од 50%,  као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач  у  Обрасцу  понуде  наводи  назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће  делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача  који  подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача,  ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити  споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора, 

 понуђачу  који  ће  у  име  групе  потписивати  образце  из  конкурсне  документације  (изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од  стране  свагог  понуђача  из  групе 
понуђача) 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или  заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка  јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9.  НАЧИН И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је најдуже 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема уредне фактуре 
од стране Купца. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара. 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара/ извршења услуге/ извођења радова) 
Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.  
Место примопредаје  – Објекти Пу „Др Сима Милошевић“ које одреди наручилац, на територији 
општине Земун – Београд; 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана  у динарима,  са и без пореза на додату вредност,  са  урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне  јавне набавке,  с  тим да ће  се  за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену  је  урачунато‐  цена добара,  цена испоруке на адресу  коју одреди наручилац, монтаже и 
пуштања у рад.  
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. 
 
11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО  ОРГАНУ  ИЛИ  СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ    ИЛИ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ  ИСПРАВНИ  ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ  ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА  РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ  ВЕЗАНИ  ЗА  ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
‐Пореским  обавезама  –  назив  државног  органа:  Пореска  управа  (Министарство  финансија), 
адреса:  Саве Машковића  3‐5,  Београд,  интернет  адреса: www.poreskauprava.gov.rs.  Посредством 
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или 
службе  територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  о  пореским  обавезама  које 
администрирају ови органи; 
‐Заштити  животне  средине  ‐  назив  државног  органа:  Агенција  за  заштиту  животне  средине 
(Министарство  пољопривреде  и  заштите  животне  средине  републике  Србије),  адреса 
Министарства: Немањина 22‐26, Београд. интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs, адреса Агенције за 
заштиту  животне  средине:  Руже  Јовановић  27а,  Београд,  интернет  адреса  Агенције: 
www.sepa.gov.rs  
 ‐Заштити  при  запошљавању,  условима  рада  ‐  назив  државног  органа:  Министарство  за  рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22‐26, Београд, интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
‐ ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ‐ 
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I Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

Средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде  и  то  бланко  сопствену  меницу 
оверену  печатом  и  потписану  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање.  Уз  меницу  мора  бити 
достављен:  
‐ доказ о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије; 
‐  копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму; 
‐  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо  (Образац  бр.  5),  потписано  оригиналним 
потписом лица која  су потписала меницу  са  клаузулом  ,,без протеста“,  насловљеним на ПУ „Др 
Сима Милошевић“ Земун са назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ‐а. 
Рок важења менице је минимум 30 дана од дана отварања понуда.  
 
*Наручилац  ће  уновчити  меницу  дату  уз  понуду  уколико:  понуђач  након  истека  рока  за 
подношење  понуда  повуче,  опозове  или  измени  своју  понуду;  понуђач  коме  је  додељен  уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  у  складу  са  захтевима  из  конкурсне 
документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла. Уз меницу мора бити достављен: 
‐ доказ о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије; 
‐  копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму; 
‐ попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, потписано оригиналним потписом лица која 
су  потписала  меницу  са  клаузулом  ,,без  протеста“,  насловљеним  на ПУ  „Др  Сима Милошевић“ 
Земун  са  назначеним  износом  од  10%    од  укупне  вредности  уговора  без  ПДВ‐а.  Рок  важења 
менице  је 30  дана  дужи  од  рока  предвиђеног  за  извршење  посла.  Оригинал  сопствену  бланко 
меницу  за  добро  извршење  посла  изабрани  понуђач  је  дужан  да  достави  у  року  од 7  дана  од 
потписивања уговора.  
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице 
за  добро  извршење  посла  мора  да  се  продужи.  Уз  меницу  је  неопходно  доставити  фотокопију 
картона депонованих потписа. 
 
Оригинал  сопствену  бланко  меницу  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року.  Уз  меницу 
мора бити достављен: 
‐ доказ о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије; 
‐  копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму; 
‐ попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, потписано оригиналним потписом лица која 
су  потписала  меницу  са  клаузулом  ,,без  протеста“,  насловљеним  на ПУ  „Др  Сима Милошевић“ 
Земун са назначеним износом од 5%  од укупне вредности уговора без ПДВ‐а са роком важности 5 
дана  дужим  од  уговореног  гарантног  рока.Оригинал  сопствену  бланко  меницу  за  отклањање 
недостатака  у  гарантном  року,  изабрани  понуђач  је  дужан  да  достави  приликом  примопредаје 
добара. 
 ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА  ПОНУЂАЧА  КОЈИ  СЕ  НАЛАЗЕ  НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води 
Управа  за  јавне  набавке  а  који  има  негативну  референцу  за  предмет  који  није  истоврстан 
предмету  конкретне  јавне  набавке  исти  је  дужан  да  у  року  од 7  дана  од  потписивања  уговора 
преда  наручиоцу  Бланко  сопствену  меницу  за  добро  извршење  посла.  Меница  за  добро 
извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са доказом о 
регистрацији  менице.  Меница  мора  бити  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  лица 
овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично 
овлашћење  –  писмо,  потписан  оригиналним  потписом  лица  која  су  потписала  меницу  са 
клаузулом ,,без протеста“, насловљеним на ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун.  Рок важења менице 
је  30  дана  дужи  од  рока  предвиђеног  за  извршење  посла.  Ако  се  за  време  трајања  уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи. Уз меницу је неопходно доставити фотокопију картона депонованих потписа. 
13.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА  ПОНУЂАЧИМА  НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
Наручилац је дужан да: 
‐ чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 
законом, понуђач означио у понуди; 
‐  одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду  поверљивости  података  добијених  у 
понуди;  
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.   
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу великим 
словима имају написано: „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим 
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом 
реду уз десну ивицу мора бити написано „ПОВЕРЉИВО“, у складу са чланом 14. ЗЈН‐а.  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  
Наручилац  ће  одбити  да  да  информацију  која  би  значила  повреду  поверљивости  података 
добијених у понуди. 
‐  Наручилац  ће  чувати  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  податке  о 
поднетим понудама до отварања понуда. 
 
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање  понуда  је  јавно.  Приликом  отварања  понуда  води  се  записник  о  отварању  понуда.  У 
записнику  о  отварању  понуда  уписују  се  сви  подаци  из  чл.  104  Закона.  Записник  о  отварању 
понуда,  након  завршеног  поступка  отварања,  потписују  чланови  Комисије  за  јавну  набавку  и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда 
у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се 
отварати и биће враћена подносиоцу. 
 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2. Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3. Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4. Је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОПД 11/2015  14/37

  
 

5. Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
Комисија  за  јавну  набавку  наручиоца,  разматраће  само  понуде  које  су  благовремено  предате. 
Наручилац ће у складу са чланом 82.ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да  је понуђач у 
претходне три године у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио  неистините  податке  у  понуди  или  без  оправданих  разлога  одбио  да  закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4. одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао; 

Наручилац ће одбити понуди уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет јавне набавке, за период од претходне три године.  
Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су: 

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року; 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6. доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која  нису  означена  у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених у 

понуди; 
8. писана исправа којом се потврђује да  је понуђач вратио Наручилац непотписан уговор о 

јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након што му 
је уговор у поступку јавне набавке додељен; 

9. писана  исправа  којом  се  потврђује  да  понуђач  није  доставио  средства  финансијског 
обезбеђења; 

10.  писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или арбитражном 
поступку  по  основу  неиспуњења  обавеза  из  ранијих  поступака  јавних  набавки  или  по 
основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним набавкама. 

Наручилац  може  одбити  понуду  ако  поседује  правоснажну  судску  одлуку  или  коначну  одлуку 
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио 
други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
Наручилац ће одбити понуду понуђача који  је на  списку негативних референци Управе  за  јавне 
набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
У  складу  са  чланом  63.  став  2.,  заинтересовано  лице  може  у  писаном  облику  тражити  од 
наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  најкасније  5 
(пет)  дана  пре  истека  рока  за  подношење  понуде,  искључиво  писаним  путем  односно  путем 
поште, електронске поште или факсом.  
Адреса: Ул. Капетана Радича Петровића бр. 26, Земун, Београд 
Електронска пошта: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs  
Тел.факс: 011/2672‐976 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  доставити  у  писаном 
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облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним 
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,    ОПД  11/2015    ‐  Опрема  за 
угоститељство”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење  понуда,  дужан  је  да  продужи  рок  за  подношење  понуда  и  објави  обавештење  о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
15.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И  КОНТРОЛА  КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
Наручилац  задржава  право  на  проверу  веродостојности  наведених  података  и  изјава.  После 
отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 
од  понуђача додатна  објашњења  која  ће му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и  упоређивању 
понуда,  а може да врши контролу  (увид)  код понуђача,  односно његовог подизвођача  (члан 93. 
Закона).  Наручилац  задржава  право  да  приложену  техничку  документацију  провери  код 
произвођача којег је понуђач навео у обрасцу структуре понуђене цене.   
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  наручиоцу  контролу  (увид)  код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
Наручилац ће, у складу са чланом 108.ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети 
одлуку о додели уговора у року од најдуже 25 дана од дана јавног отварања понуда.  
Наручилац ће,  у  складу  са  чланом 109.став 1.ЗЈН,  донети одлуку о обустави поступка на  основу 
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.  
Наручилац  задржава  право  да  обустави  поступак  јавне  набавке  из  објективних  и  доказивих 
разлога,  који  се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је  престала  потреба  наручиоца  за  предметном 
набавком  због  чега  се  неће  понављати  у  току  исте  буџетске  године,  односно  у  наредних  шест 
месеци.  У  случају  обуставе  поступка  из  наведених  разлога,  Одлуком  о  обустави  поступка  биће 
одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 
3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.   
Након  доношења  образложене  одлуке  о  додели  уговора,  односно  одлуке  о  обустави  поступка 
јавне набавке, Наручилац ће,  у  року од 3  дана од дана доношења одлуке,  исту доставити  свим 
понуђачима. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Критеријум за доделу уговора ‐ „Најнижа понуђена цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ  КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА  ИЛИ 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  уговор  ће  бити  додељен 
понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, уговор ће 
бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач  је дужан да у оквиру  своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  (Образац бр. 4). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама члана 138. до 167. ЗЈН. 
Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако  заинтересовано  лице,  или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева 
за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту 
права се доставља непосредно, електронском поштом на e‐mail brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs, 
факсом  на  број  011/2672‐976  или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  Захтев  за  заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико  Законом  није  другачије  одређено.  О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац 
обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,  односно  објављује  обавештење  о  поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,  садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од  стране  наручиоца  најкасније  7  дана  пре  истека  рока  за  подношење  понуда,  без  обзира  на 
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема 
одлуке.  
Захтевом за  заштиту права не могу  се  оспоравати радње наручиоца предузете  у поступку  јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од  стране  истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  изнoсу  од 
80.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу  наручиоца  пре  отварања  понуда  на  број 
жиро  рачуна:  840‐742221843‐57,  шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  97  50‐016,  сврха  уплате: 
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Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи – ОПД 11/2015 – 
Опрема за угоститељство, корисник: буџет Републике Србије. 
Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  додели  уговора  такса  износи  80.000,00  динара 
уколико  понуђена  цена  понуђача  којем  је  додељен  уговор  није  већа  од  80.000.000  динара, 
односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност 
већа од 80.000.000 динара.  
Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  обустави  поступка  јавне  набавке  или  радњу 
наручиоца  од  момента  отварања  понуда  до  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  обустави 
поступка,  такса  износи  80.000,00  динара  уколико  процењена  вредност  јавне  набавке  (коју  ће 
подносилац  сазнати  на  отварању  понуда  или  из  записника  о  отварању  понуда)  није  већа  од 
80.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1 %  процењене  вредности  јавне  набавке  ако  је  та 
вредност већа од 80.000.000 динара. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 5 
дана од достављања одлуке о додели уговора.  
23. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА  
Обавештење о закљученом уговору о  јавној набавци или обавештење о обустави поступка  јавне 
набавке,  наручилац  ће  објавити  у  року  од  пет  дана  од  дана  закључења  уговора  односно 
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке и на својој интернет  
страници. 
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VI 
Образац бр. 1 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

(Уписати делов. бр. понуде код понуђача _____________________________________) 

Начин наступања (заокружити) 

1. самостално
2. са подизвођачем/има 
3. као група понуђача 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА

Назив понуђача/носиоца посла   

Адреса седишта 
 

 

Одговорно лице   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући рачун понуђача и банка   

Матични број понуђача   

Порески индентиф. број (ПИБ)   

Регистрован у Регистру понуђача   
 

да – не (заокружити) 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив члана групе/подизвођача   

Адреса седишта   

Одговорно лице   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући рачун и банка   

Матични број   

Порески индентиф. број (ПИБ)   

Регистрован у Регистру понуђача   
 

да – не (заокружити) 

Део предмета и % укупне вредности 
набавке који ће се извршити преко 
подиспоручиоца (не већи од 50%) 
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3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив члана групе/подизвођача   

Адреса седишта   

Одговорно лице   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући рачун и банка   

Матични број   

Порески индентиф. број (ПИБ)   

Регистрован у Регистру понуђача   
 

да – не (заокружити) 

Део предмета и % укупне вредности 
набавке који ће се извршити преко 
подиспоручиоца (не већи од 50%) 

 

4. ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна вредност понуде  
(без ПДВ)  

 

Укупна вредност понуде  
(са ПДВ)  

 

Укупна  вредност  увозне  царине  и 
других дажбина 

 

Рок испоруке 
(Уписати број дана)  

____  дана  (рок  не  може  бит  дужи  од  30  дана  од  дана 
закључења уговора) 

Рок важења понуде  
(уписати број дана) 

____  дана  (рок  не  може  бити  краћи  од  30  дана  од  дана 
отварања понуда) 

Гарантни рок 
(уписати број месеци) 

_____ месеци  (рок не може бити  краћи од 24 месеца од дана 
примопредаје предметних добара) 

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

                                                                                 
                                                          МП               Потпис одговорног лица понуђача 
Датум:_________________                                    __________________________________                           

 
* Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени; 
** У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 
навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе 
понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, 
образац понуде фотокопирати у потребан број примерака  и прикључити постојећем обрасцу. 
*** У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII                                                  Образац бр. 2 
 
 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  М.П. Потпис понуђача 
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  VIII                                   Образац бр. 3 
 

  
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
   Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у 
поступку  јавне набавке добара – Опрема за угоститељство ОПД 11/2015, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена:  у  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди, 
наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције. 
Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  односно  заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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  IX                                                  Образац бр. 4 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА‐ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач......................................................................   [навести назив понуђача] ‐ Изјављујем под 
пуном  кривичном  и  материјалном  одговорношћу,  да  сам  приликом  састављања  понуде  у 
поступку  јавне  набавке  ОПД  11/2015‐    Опрема  за  угоститељство,  поштовао  обавезе  које 
произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити 
животне средине, као што и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 
  
 
 
          Датум                Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена:  Уколико понуду подноси  група понуђача, Изјава мора бити потписана од  стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X                                                                 Образац бр. 5 

 
Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

 
На  основу  Закона  о  меници  и  Одлуке  о  облику,  садржини  и  начину  коришћења  јединствених 
инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса) 
МБ____________________________________  

ПИБ: __________________________________  

ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА: ___________________________ 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: ______________________________ (унети одговартајуће 
податке дужника – издаваоца менице)  

ИЗДАЈЕ 
ОВЛАШЋЕЊЕ ‐ МЕНИЧНО ПИСМО 

 
‐ за корисника бланко сопствене менице‐  

КОРИСНИК: Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун, (у даљем тексту: Поверилац) 
 
Предајемо  Вам  бланко  сопствену  (соло)  меницу  број  _________________  (унети  серијски  број 
менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку  јавне 
набавке број ОПД 11/2015 добра – Опрема за угоститељство. 
 
Овлашћујемо  Повериоца,  да  предату  меницу  може  попунити  у  износу 
од_____________________(словима:____________________________________________________д
инара), да без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са 
свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.   
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших 
рачуна,  као и да поднети налог  за наплату  заведу  у редослед чекања у  случају да на рачунима 
уопште  нема  или  нема  довољно  средстава  или  због  поштовања  приоритета  у  наплати  рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и 
на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница  је  важећа  и  у  случају  да  дође  до  промене  лица  овлашћеног  за  заступање  Дужника, 
статусних  промена  или  оснивања  нових  правних  субјеката  од  стране  овлашћеног  лица  за 
заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет. 
Рок  важења  меничног  овлашћења  је  до  _________________године  (минимум  30  дана  од  дана 
јавног отварања понуда). 
 
_________________                                МП                              ____________________ 
(место и датум)                                                                            (потпис одговорног лица) 
 
* У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 
потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац  који 
у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН. 
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XI                                                            Образац бр. 6 
 

ЈАВНА НАБАВКА ОПД 11/2015 добра – Опрема за угоститељство 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

ПОНУЂАЧ :_________________________________________________ 

 

 
 
*У  случају подношења заједничке понуде,  наведени образац потписују и оверавају  сви чланови 
групе понуђача. 
 
 

  Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда 
буде  оцењена  као  најповољнија  у  поступку  јавне  набавке  ОПД  11/2015  –  Опрема  за 
угоститељство доставити: 
 
Оригинал  сопствену  бланко  меницу  за  добро  извршење  посла.  Уз  меницу  мора  бити 
достављен: 
‐ доказ о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије; 
‐    копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму; 
‐  попуњено  и  оверено менично  овлашћење –  писмо,  потписано  оригиналним  потписом  лица 
која  су  потписала  меницу  са  клаузулом  ,,без  протеста“,  насловљеним  на  ПУ  „Др  Сима 
Милошевић“ Земун са назначеним износом од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ‐а. Рок 
важења менице је 30 дана дужи од рока предвиђеног за извршење посла. Оригинал сопствену 
бланко меницу  за добро извршење посла изабрани понуђач  је дужан да достави у року од 7 
дана од потписивања уговора.  
Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе,  важност 
менице  за  добро  извршење  посла  мора  да  се  продужи.  Уз  меницу  је  неопходно  доставити 
фотокопију картона депонованих потписа. 
 
Оригинал  сопствену бланко меницу  за отклањање недостатака у  гарантном року. Уз меницу 
мора бити достављен: 
‐ доказ о регистрацији менице у Регистру Народне банке Србије; 
‐    копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму; 

‐  попуњено  и  оверено менично  овлашћење –  писмо,  потписано  оригиналним  потписом 
лица  која  су  потписала  меницу  са  клаузулом  ,,без  протеста“,  насловљеним  на  ПУ  „Др  Сима 
Милошевић“ Земун са назначеним износом од 5%   од укупне вредности уговора без ПДВ‐а са 
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.Оригинал сопствену бланко меницу 
за отклањање недостатака у гарантном року, изабрани понуђач је дужан да достави приликом 
примопредаје добара. 

 
_________________                                МП                              ____________________ 
(место и датум)                                                                            (потпис одговорног лица) 
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XII                                                                Образац бр. 7 
 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци 
ЈНМД 11/2015 добра – Опрема за угоститељство  
 

1. Члан  групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети  понуду  и  који  ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем 
___________________________________________________ 

2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
___________________________________________________ 

3. Понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења 
___________________________________________________ 

4. Понуђач који ће издати рачун 
___________________________________________________ 

5. Рачун на који ће бити извршено плаћање 
___________________________________________________ 

6.  
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, 
АДРЕСА 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

Обавезе сваког од понуђача 
из групе понуђача за 
извршење уговора 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени 
члан 

  Потпис овлашћеног лица: 
______________________ 
м.п. 

Члан групе:    Потпис овлашћеног лица: 
______________________ 
м.п. 

Члан групе:    Потпис овлашћеног лица: 
______________________ 
м.п. 

 
 
 
 Место и датум_________________2015. 
 
*Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача 
** У случају подношења самосталне или понуде са подизвођачем/има овај образац се не 
подноси  
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XIII                                              Образац бр. 8 

  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О КУПОВИНИ ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО 
 
Закључен између: 
Наручиоца Предшколске установе „Др Сима Милошевић“ Земун, са седиштем у Београду., улица 
Капетана Радича Петровића, ПИБ 100008875, Матични број 07041055 
коју заступа директор Јасмина Боуали Станојковић (у даљем тексту: Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................(у даљем тексту: Продавац), 
 
Основ уговора: 
ЈН ОПД 11/2015 – Опрема за угоститељство 
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................(попуњава наручилац, након 
доделе уговора) 

 
Члан 1. 

Предмет уговора 

Уговорне  стране  сагласно  утврђују  да  је  предмет  овог  уговора  куповина  опреме  за 
угоститељство  (са  испоруком,  монтажом  и  пуштањем  у  рад)  а  у  свему  према  техничкој 
спецификацији  и  усвојеној  Понуди  Продавца  бр.  _______  од  ___________2015.  године,  која  је 
саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Испорука, монтажа и пуштање у рад 

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи, монтира и пусти у рад у 
просторијама  Купца  у  објектима  које  одреди  Купац,  квалитетно  и  у  складу  са  законским 
прописима и стандардима за ову врсту посла.   

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора, испоручи, монтира и пусти у рад, у 
свему у складу са техничком спецификацијом, достављеном уз Понуду, о свом трошку, у року од 
________ календарских дана (максимално 30 календарских дана), од дана закључења уговора.  

Уколико  се  приликом  испоруке  утврди  да  испоручена  добра  нису  у  свему  у  складу  са 
одредбама става 1. овог члана, продавац ће бити дужан да иста врати о свом трошку и у року од 
три дана, достави и монтира добра уговореног квалитета и програма у исправном стању. 

Купац задржава право, уколико  сумња у квалитет испоручених добара, да иста достави на 
анализу у акредитовану лабораторију, ради утврђивања да ли испоручено добро у свему одговара 
захтевима из техничке спецификације. 

Уколико  се  анализом  утврди  да  добра  не  одговарају  траженим  карактеристикама  из  техничке 
спецификације,  трошкове  испитивања ће  сносити Продавац,  а  Купац  ће  у  складу  са  чланом 83. 
Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.гласник  РС“  бр. 124/14  и 14/15)    без  одлагања,  Управи  за  јавне 
набавке доставити доказ  негативне референце . 
   

Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, неремонтована тј. некоришћена. 
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Члан 3. 

Утврђивање квалитета и квантитета – примопредаја добара 
 

Примопредаја добара извршиће се на уговореној локацији, од стране комисије састављене 
од  представника  Купца  и  Продавца,  о  чему  ће  се  водити  записник  о  квантитативном  и 
квалитативном пријему добара. 

У  случају  да  се  током  примопредаје  утврди  да  количина  или  квалитет  испоруке  не 
одговара  уговореном,  чланови  комисије  наводе  у  чему  испорука  није  у  складу  са  уговореним, 
одређују  рок  у  коме  је  Продавац  дужан  да  недостатак  отклони  и  потписују  рекламациони 
записник. 

У  случају  записничког  констатовања  недостатака,  Продавац  је  обавезан  да  испоручи 
недостајуће количине до уговорене количине или замени добро које је предмет уговора на коме 
су  утврђени и  записнички констатовани квалитативни или квантитативни недостаци у року до 3 
(три) радна дана од дана записничког констатовања недостатака. 

 
Члан 4. 
Цена 

Укупна вредност уговора износи  ______________________ динара без обрачунатог ПДВ‐а, 
односно ______________________ динара са обрачунатим ПДВ‐ом.  

У укупну вредност уговора урачуната је цена добара са испоруком, монтажом, пуштањем у 
рад, увозном царином и другим дажбина, односно са свим трошковима које Продавац има ради 
реализације уговора. 

Вредност  из  става  1.  овог  члана  утврђена  је  на  основу  количина  и  јединичних  цена  из 
усвојене Понуде.  

Уговорне  стране  су  сагласне да  су  јединичне цене фиксне и непроменљиве до коначног 
извршења уговорене обавезе. 

Члан 5. 
Рок и начин плаћања 

 
Продавац се обавезује да за добра из члана 1. овог уговора испостави фактуру Купцу по 

извршеној записничкој примопредаји добара. 
 

    Плаћање  ће  се  извршити  након  потписивања  записника  од  стране  Комисије  о 
примопредаји предметних добара, у року од 45 дана од дана пријема уредне фактуре, на рачун 
Продавца бр. ____________________ који се води код ________________________ банке. 

  
 
 
 

Члан 6. 
Средства финансијског обезбеђења 

 
Продавац се обавезује да као средства финансијског обезбеђења достави: 

 ‐ у року од 7 дана од дана потписивања овог Уговора ‐ оригинал сопствену бланко меницу 
за добро извршење посла прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, овлашћењем 
за попуну менице са клаузулом „без протеста“ и потврдом о регистрацији менице у висини од 10% 
(без  обрачунатог  ПДВ‐а)  од  вредности  уговора  са  роком  важности минимум 30  дана дужим  од 
уговореног рока за коначно извршење посла и  
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‐  у  тренутку  примопредаје  предмета  уговора  ‐  оригинал  сопствену  бланко  меницу  за 
отклањање  недостатака  у  гарантном  року  прописно  потписану  и  оверену,  са  копијом  депо 
картона, овлашћењем за попуну менице са клаузулом „без протеста“ и потврдом о регистрацији 
менице,  у  висини  од  5%  од  вредности  уговора  (без  обрачунатог  ПДВ‐а)  са  роком  важности 
минимум 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, Продавац 
је дужан да продужи рокове трајања меничног овлашћења. 

 
Члан 7. 

Гарантни рок 
 

  Продавац  за  испоручену  и монтирану  опрему  за  угоститељство  даје  општи  гарантни  рок  од 
_______месеци (минимум 24 месеца) 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 добара у  целости  и  
потписивања  од  стране  уговорних  страна    Записника  о  примопредаји  тј.  oд  датума  када  је 
записнички констатовано испуњење уговорних обавеза. 

Продавац је дужан да у току општег гарантног рока понуђача, на први писани позив Купца, 
отклони  о  свом  трошку,  укључујући  и  трошкове  превоза,  све  недостатке  који  се  односе  на 
уговорени квалитет добара који је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

Ако  Продавац  не  приступи  извршењу  своје  обавезе  из  претходног  става  по  пријему 
писменог  позива  од  стране  Корисника  и  не  изврши  ту  обавезу  у  року  датом  у  позиву,  Купац  је 
овлашћен  да  за  отклањање  недостатака  ангажује  друго  правно  или  физичко  лице,  на  терет 
Продавца, 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, Купац има право да од 
Продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
Продавац је у обавези да за време трајања гарантног рока има обeзбеђен овлашћени сервис на 
територији Републике Србије.  

 
 
 
 

Члан 8. 
Раскид уговора 

 
Уговор се може раскинути споразумно. 

У  случају  једностраног  раскида  Уговора,  страна  која  је  скривила  раскид,  дужна  је  да  другој 
уговорној страни надокнади штету. 

Члан 9. 
Завршне одредбе 

 
Промене Уговора важиће само уколико  су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност 
уговорних страна, о чему сачињава анекс Уговора. 

 
Члан 10. 
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Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  се  на  међусобне  односе  који  нису  дефинисани  Уговором, 
примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора решавати 
споразумно. 

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за 
њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду. 

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

ЗА ПРОДАВЦА           ЗА КУПЦА 
ДИРЕКТОР          ДИРЕКТОР 

_______________             ________________ 
 Јасмина Боуали Станојковић 

 Овај  модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  бити  закључен  са  изабраним
понуђачем, и понуђач својим потписом потврђује да је сагласан са садржином уговора;

 Наручилац ће, ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о  јавној набавци,
након  што  му  је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне
референце,  односно  исправу  о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у
поступку јавне набавке – за озбиљност понуде.
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XIV           Образац бр. 9 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

*У Колону бр. 5 ( Произвођач / модел) за производе под ред.бр 1‐14, 27,28,29 уписати назив
произвођача и модел који се нуди, док за остале производе навести само назив произвођача 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин: 
 у колони 6. уписати колико износи  јединична цена без ПДВ‐а,  за сваки тражени предмет

јавне набавке; 
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ‐ом, за сваки тражени предмет

јавне набавке; 
 у колони 8. уписати укупну вредност без ПДВ‐а за сваки тражени предмет јавне набавке и

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ‐а (наведену у колони 6.) са траженим 
количинама  (које  су  наведене  у  колони 4.);  На  крају  уписати  укупну  вредност  предмета 
набавке без ПДВ‐а. 

 у колони 9. уписати колико износи укупна вредност са ПДВ‐ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ‐ом (наведену у колони 
7.)  са  траженим  количинама  (које  су  наведене  у  колони  4.);  На  крају  уписати  укупну 
вредност предмета набавке са ПДВ‐ом. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 



Предшколска установа "ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ" Образац бр. 9

Капетана Радича Петровића 26

Београд ‐ Земун

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОПД 11/2015  (ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО)

РБ. Назив артикла
Јед. 

мере

К
о
л
и
чи

н
а

Произвођач и 

модел

Цена без ПДВ‐а 

по јединици 

мере

Цена са ПДВ‐ом 

по јединици 

мере

Укупна 

вредност без 

ПДВ‐а

Укупна 

вредност са 

ПДВ‐ом

1 2 3 4 5 6 7 8=4х6 9=4х7

1

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЛОНАЦА, КУХИЊСКИХ АЛАТКИ И ПРИБОРА СА 

ПОВРАТОМ ТОПЛОТЕ ИЗ ИЗДУВНОГ ВАЗДУХА (СА СПОЉНИМ 

ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ) ‐ Дим. машине  800x880x2400±20 мм; Капацитет мин. 

40/20/12 корпи/сат; Величина корпе мин. 600x670 мм, висина отвора (без 

корпе) мин. 640мм, радна висина 840±20мм; Уграђена дозирна пумпа за 

средство прања и испирања; Прикључна снага макс. 9,0 kW; Потребна 

количина воде за испирање за сваки циклус прања маx. 5,5 лит.; Температура 

танка за прање 60°C, температура бојлера 85°C (термо стоп); Стандардна 

опрема машине: Управљање једним дугметом које је кодирано бојама, поље 

за приказивање дозирања и припреме воде, доњи и горњи реверзибилан 

систем прања, безпритисни бојлер за испирање, интергрисано враћање 

топлоте из издувног ваздуха, IPX 5; Хигијенска опрема: 4‐струко филтрирање 

раствора за прање (систем сита који покрива целу површину машине, 

касетно сито, филтер за филтрирање најситнијих прљавштина, усисно сито 

пумпе), интегрисан систем самопрања, термичка блокада бојлера за 

обезбеђење потребне темпарутуре испирања; Машина треба да има програм 

за хладно предпрање; Сертификат произвођача ISO 9001:2008, CE марк или 

одоварајући; Омекшивач воде ‐ регулише омекшавање воде из довода; 

Време трајања регенерације маx. 10мин; Капацитет протока (на 1,5 бара 

улазног притиска) мин. 20 лит./мин; Маx. улазна тврдоћа воде 29°dH укупне 

тврдоће; Врста рада‐ програм регенерације се врши аутоматски, без струје, 

помоћу подешене тврдоће и протока воде.

ком 1

2

Професионална дигитална вага – Професионална дигитална вага ‐ дисплеј: 

LCD (5 цифара), функција таре: do 2/5/10/20 кг, напајање: батеријско 1.5V x 6, 

или адаптер 220VAC/9VDC,300mA, обострани дисплеј, димензије ваге (мм): 

260(Ш)x287(Д)x137(В), димензија таса: 230(Ш)x190(Д) (Inox тас), маса уређаја: 

2.8 кг, капацитет мерења: 2kг/1г  / 5kг/2г  / 10kг/5г  / 20kг/10г.

ком 10
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4

Електрична професионална цедиљка агрума ‐ материјал израде ИНОКС, 

почиње са радом када се притисне ручица на доле, престаје са радом када се 

ручица подигне, дим. од 190х270х350/520 до 220х310х340/520, снага од 250 

до 340 W.

Универзални сецко ‐ Прикључна снага: 550 W, Двострука функција: 1. 

Тренутни степен рада – успоставља се притискањем у интервалима од 2 

секунде, 2. Константан рад – успоставља се континуираним притиском . 

Стаклена посуда од 1500 мл ‐ прикладна за чишћење у машини за прање 

судова, може се користити у микроталасној рерни. Универзални нож од 

нерђајућег челика – погодан за сецкање, млевење или пасирање, прикладан 

за чишћење у машини за прање судова. наставак за прављење шлага, 

наставак за дробљење леда са ножем од нерђајућег челика, намотавање 

кабла на апарату, боја: бела.

ком 4
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МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ШОЉА И ПОСУЂА СА ДВЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ИСПИРАЊА 

65°C и 85°C (СА СПОЉНИМ ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ) ‐ Димензије 600x600‐

650x780‐820 мм; Напон 380V‐415/3N, укупна прикључна вредност 6,0 kW (10 

A) ± 5%  ; Теоретски капацитет минимум 40/30/25 корпи/сат + брзи програм

минимум 60 корпи/сат; Три основна програма прања и интезивни програм,  

економични програм, тихи програм, специјални програм (прилагођен 

захтевима корисника) и програмом  за отклањање каменца; Потрошња воде 

за испирање по циклусу прања макс. 2,4 лит; Висина уметања посуђа мин. 

305 мм; Стандардна опрема:  ‐ Жичана корпа за тембала, шоље и дубоке 

тањире – четвороделна,  дим . 500x500 мм  ‐ 1 ком; ‐ Жичана корпа за прибор 

и посуђе – равна  ‐ 1 ком; ‐ Жичана корпа за плитке тањире – 

осмоделнаделна, дим. 500x500 – 1 ком; ‐ PVC корпа за прибор – осмоделна – 

1 ком. Четвороструки систем филтрирања раствора за прање са сензором за 

прљаву воду; ‐ Уграђени дозатори за средство прања и средство испирања; ‐ 

Уграђен програм самопрања; ‐ Руковање преко екрана осетљивог на додир 

као централног управљачког елемента; ‐ Могућност бирања врсте посуђа које 

се пере путем иконица на дисплеју , а где се снага прања  аутоматски 

регулише (фреквентни регулатор), као и потрошња воде, средстава за прање 

и испирање; ‐ Могућност  заштитe koja  омогућава да машина брине о 

задатим тепературама прања 62°C и испирања oд 65°C до 85°C (прати се на 

дисплеју); ‐ Три нивоа заштите, преко којих се приступа информацијама у 

машини: 1. Ниво за корисника – оператера садржи анимирано упуство за 

употребу и савете за правилно опхођење са машином, индикатор интервала 

сервисирања, индикатор грешке (оптички и звучни сигнали); 2. Ниво за шефа 

кухиње садржи: радни дневник (опште информације о коришћењу машине), 

хигијенски дневник (документовање хигијенски релевантних дешавања), 

специјални програми (уклањање каменца и основно чишћење), подаци о 

контактима (добављачи за сервис и хемију) 3. Ниво за сервисера: промена 

свих подешавања и могућност прилагођавања индивидуалних програма за 

корисника; ‐ Уграђен дневник рада машине (региструје рад машине‐ 

мемориски дневник, недостатак детерџената и дијагностику грешке; 

Показивач неправилности рада (заглављене руке прања, информација за 

сервисни интервал, могућност програмирања да се машина пали у задато 

време); Омекшивач воде ‐ Време трајања регенерације   max. 10мин; ‐ 

Капацитет протока (на 1,5 бара улазног притиска) мин. 20 лит./мин.; ‐ Max. 

улазна тврдоћа воде 29° dH; ‐ Врста рада ‐ програм регенерације се врши 

аутоматски, без струје, помоћу подешене тврдоће и протока воде;

ком 1
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Професионални фрижидер ‐ 700 лит. Tемпературни режим рада (‐20° do ‐

18°C), Споља и унутра је израђен од инокса AISI 304 са заобљеним рубовима ‐ 

споља и унутра, изолован је  полиуретаном без CFC‐a под високим 

притиском, дебљина изолације је 60 мм, поседује командну таблу са 

дигиталним термостатом, ради са еколошким гасом R 404А. Садржи три 

полице GN 2/1 и шест носача. Дим.: 710 x 800 x 2050 мм

ком. 4

7

Кућни фрижидер са замрзивачем ‐ Кућни фрижидер са замрзивачем , 

самостојећи ‐ макс. дим.: (ш‐в‐д):   60 × 143,5 × 62,5 цм, са простором за 

замрзавање, бела боја, могућност отварања врата са леве и са десне стране, 

запремина фрижидерског простора: нето 247 лит., запремина простора за 

замрзавање: 21 лит. , расхладно средство (гас):  R600A, могућност 

подешавања ногица,  макс. тежина апарата: 54 кг, Унутрашње осветљење на 

страници, 4 квалитетне стаклене полице, 1 посуда за поврће, 2 улошка за јаја 

(6×), 1 посуда за маслац и сир, посуда за флаше са покретним држачем. 

Могућност аутоматског отапања фрижидера. Прекидач за брзо замрзавање. 

Енергетска класа А+. Прикључна снага:  90 W.

ком. 3

8

Кућни фрижидер са замрзивачем ‐ Кућни фрижидер са замрзивачем , 

самостојећи ‐ макс. дим.: (ш‐в‐д): 70 × 182 × 68 цм, са простором за 

замрзавање, бела боја, могућност отварања врата са леве и са десне стране, 

запремина фрижидерског простора: нето 324 лит., запремина простора за 

замрзавање: 99 лит. , расхладно средство (гас):  R600A, могућност 

подешавања ногица, уређај мора да поседује задње точкиће ради лакшег 

померања, макс. тежина апарата: 80 кг, Унутрашње осветљење на страници, 

3 стаклене полице, 1 уложак за јаја, 1 посуда за маслац и сир. Twist ледомат, 

Total NoFrost. Енергетска класа А. Прикључна снага:  206 W.

ком. 1

9

Кућни фрижидер са замрзивачем (малих димензија), самостојећи ‐ макс. 

дим.: (в‐ш‐д): 85 × 50 × 60 цм, са простором за замрзавање, бела боја, 

могућност отварања врата са леве и са десне стране, запремина 

фрижидерског простора: бруто/нето: 104 л / 101 л, запремина простора за 

замрзавање: бруто / нето: 17 л / 17 л, расхладно средство (гас):  R600A, 

могућност подешавања ногица,  макс. тежина апарата: 30.5 кг, Унутрашње 

осветљење на страници, 2 стаклене полице, 1 стаклена полица на извлачење, 

1 посуда за поврће, посуда за флаше без држача. Могућност аутоматског 

отапања фрижидера. Енергетска класа А+. Прикључна снага:  70 W.

ком. 1

10

Професионални електрични оштрач ножева ‐ стони, са једним местом за 

оштрење ножева и једним местом за полирање ножева, дијамантски 

обложена глава за оштрење, дим. ш‐д‐в: 202  x 559 x 197 мм, макс. тежина 

уређаја 10 кг, број обртаја главе за оштрење 1500 обр./мин.

ком. 1
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Индукциони решо ‐ сензорско управљање (на додир), макс. дим.   28 × 6,2 × 

35 цм, прикључна снага 2000 W, тежина апарата 2.3 кг, са тајмером и "Power 

boost" opcijom, црна боја.

ком. 2

12

Саламорезница ‐ Снага мотора: 180 W, сечиво пречника 170 мм,  тренутно 

укључење са заштитом, монтажно‐демонтажни  таласасто брушено сечиво, 

подесива дебљина реза 0‐15 мм, пластични држач, гумиране ногице, 

поцинковано и лакирано кућиште,  кућиште од пластике и метала, боја: Inox.

ком 3

13

Ручни Инфрацрвени безконтактни мерач температуре ‐ Опсег мерења: ‐50 

do +20°C / +20 do +800°C, Тачност: ±1,0% / ±2°C, Резолуција: 0.1°C, дим. 104 x 

146 x 43 мм, макс. тежина: 170 гр, ради на батерију од 9 V, осветљени LCD 

дисплеј, уз уређај се добија торбица за ношење и батерија.

ком 4

14

Спољни мерач темепратуре фрижидера са сондом ‐ са интерном и 

екстерном сондом (дужине 1 м), температурни распон мерењаод  ‐49,9°C до 

+69,9 °C, дим. 16 x 50 x 82 мм, функције: минимална и максимална вредност, 

аларм функција, избор приказа температуре (°C/F), велики LCD дисплеј.

ком 10

15

Троделна судопера, са дном или решеткастом полицом, димензије: дужина 

190 цм, ширина 70 цм,  висина 85 цм, дубина базена 30 цм. Mатеријал INOX 

AISI 304.

ком 6

16
Дводелна судопера са доњом полицом, димензије: дужина 120 цм,  ширина 

70 цм, дубина 27 цм и висина 85 цм.  Mатеријал израде INOX AISI 304.
ком 2

17
Сервир‐конобарска колица ‐ од росфраја, са три етаже, са кочницом за 

точкове, димензија мин.850x450x900 мм. Mатеријал INOX AISI 304.
ком 10

18
Термос за пренос хране и пића, прoхромски са поклопцем и ручкама са 

стране термоса, запремине 25 литара.
ком 20

19
Термос за пренос хране и пића, прoхромски са поклопцем и ручкама са 

стране термоса, запремине 15 литара.
ком 23

20

Неутрални затворени радни сто, израда инокс са унутрашњом полицом, 

двостраним отварањем, димензије 200x70x85 цм, на ногицама, Mатеријал 

INOX AISI 304.

ком 5

21

Неутрални затворени радни сто ‐ дужина 100 цм са унутрашњом полицом, 

висина 80 цм, са клизећим вратима, на ногицама. Mатеријал израде INOX AISI 

304.

ком 1
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22
Висећи кухињски елемент ‐ са полицом и клизним вратима, дим. 

800х300х600 мм, Mатеријал израде INOX AISI 304.
ком 2

23

Ручконоше са три етаже 3 х 1 лит. од INOX‐a ‐ између порције налази се међу 

поклопац који је израђен од PVC‐a, који обезбеђује затварање сваке порције. 

На горњу порцију преко PVC поклопца постављен је метални инокс поклопац 

преко кога се затвара порција механизмом за затварање који се налази на 

носачу порције.

ком 10

24

Колица за пренос термоса (плато колица) ‐ са рукохватом, на точковима ‐ 

димензије 860х645х920, дебљина платоа 4,5 цм ( носивост 300 кг), материјал 

израде INOX AISI 304.

ком 3

25
Постоље за термосе на ногицама ‐ материјал INOX (AISI 304), дим.: 400 х 1200 

х 150 мм
ком 6

26
Колица за транспорт (за степенице) ‐  Са три ротациона точка по страни, 

склопива, носивости мин. 200 кг,  димензија носеће плоче 52 х мин. 30 цм
ком 2

27

Феномат за сушење руку ‐ активира се аутоматски (поседује фотоћелију), 

снага грејача:  1500 W, тежина уређаја макс. 5 кг, бела порцеланизована 

глазура, температура ваздуха на излазу је 68 °C, јачина звука: 69 dBA (на 

раздаљини од 50 цм), дим. (ш х в х д) 262 х 167 х 310 мм

ком 6

28
Санитарни умиваоник ‐ погон коленом, материјал INOX, дим.: ш х д х в 

480х350х530 мм
ком 6

29

Дозатор за дезинфекционо средство са сензором ‐ Капацитет  мин. 1 литар, 

Дим. 270 х 100 х 90 мм, израђен од Inox‐a AISI 304. 

Показивач нивоа течности. Ради на инфрацрвени сензор. Напајање струјом 

преко адаптера или батерија. Могућност закључавања кључем.

ком 8

30 Заштитна гума за термосе од 15 лит. ‐ дим. ком 23

31 Заштитна гума за термосе од 25 лит. ‐ дим. ком 20

32
Нож за поврће ‐ мала челична оштрица, равна, оштрица да пролази кроз 

целу дршку, дршка пластична.
ком 40

33

Четка за премаз теста ‐ шир. 70 мм, мекане длаке од полиестера ‐ намењено 

контакту са храном. Не оштећује пециво током премаза јајима, уљем, 

маслацем итд., може машинско прати.

ком 5

34 Весла за мешање ‐ дрвена 1.2 ‐ 1.5 м ком 30

35 Оклагија ‐ Дрвена, дужине 1 м, танка ком 4

36 Сито за просејавање интегралних брашна ‐ PVC обим 30 цм ком 5

37
Даска за сечење и транжирање хране ‐ дим. 20х200х300 мм, бела боја, PVC ‐ 

Политерм или одговарајуће
ком 40
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38 Хватаљка ‐ машица, израда рф, дужина дршке 20 цм, ком 10

39
Корпе за тањире, шоље и есцајг ‐ за машине за прање судова дим 500х500 

мм, материјал PVC
ком 15

40 Шоље ‐ rostfrei (RF), 200 мл ком 500

41 Бокали од 1 л ‐ rostfrei (RF),  са поклопцем ком 50

42 Кашике ‐ rostfrei (RF) ‐ дужине 17.5 цм ком 200

43 Ножеви за мазање ‐ rostfrei (RF) ‐ дужине 18.4 цм ком 50

44 Виљушке ‐ rostfrei (RF), дужине 19.5 цм ком 50

45 Тацне за салате ‐ rostfrei (RF), ø18 ком 200

46 Дубоки тањири ‐ rostfrei (RF), ø 22 ком 200

47 Супијере са поклопцом ‐ запремине од 2.5 лит., rostfrei (RF) ком 20

48 Кутлача ‐  rostfrei (RF) ‐ запремине 100 гр. изливена (моноблок) ком 20

49 Корпе за хлеб ‐ rostfrei (RF), 20,5 цм ком 7

50 Послужавник са ручкама ‐ матријал rostfrei (RF) дим. 50x38 цм ком 10

51
Rostfrei ренде са пластичним рукохватом ‐ ренде од росфраја 

(четворострано) дим.10x8x23 цм
ком 30

Укупна вредност без ПДВ‐а:__________________________
(са урачунатим трошковима испоруке, монтаже и пуштања у рад)

Укупна вредност са ПДВ‐ом:__________________________
(са урачунатим трошковима испоруке, монтаже и пуштања у рад)

Потпис овлашћеног лица:

МП
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