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На основу чл.  39.  и  61.  Закона о  јавним набавкама („Сл.  гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  29/2013,  104/2013),  Одлуке  о
покретању поступка јавне набавке  број:  560-01-03 од 28.02.2020 године  и
Решења  о  образовању  комисије за  јавну  набавку број:  560-02-03 од
28.02.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара-опрема за вешерај  и кухињу    

ЈНМВ број :  01/2020
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документације  означена је редним бројем (од 1 до 34).
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I ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив наручиоца : Завод за васпитање деце и омладине
 ,
Адреса: ул.Боре Станковића бр.62
Интернет страница наручиоца:  www.zavodknjazevac.rs
          
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна   јавна набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности у складу  са Законом  и подзаконским актима којима се уређују
јавне набаке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара  мале вредности,ЈНМВ редни број
01/2020, опрема за вешерај и кухињу за потребе Завода за васпитање деце и
омладине у Књажевцу.

4. Контакт лице:
Гордана Николић, тел/факс  број 019/731332, 
е-маил адреса: zvm.knj.minrzs@gmail.com или goganikolic55@gmai.com 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ, БРОЈ 01/2020 је   набавка  добара- опрема за
вешерај и кухињу Наручиоца.
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: ОРН-39713200    
1.  Машине за прање и сушење веша, ОРН-39713200-5,  
2.  Универзална  кухињска  машина  и  Електрични  кипер  тигањ  60  литара-
Електрични апарати за домаћинсво за припрему хране ОРН-397110000-9

2. Партије

Набавка није обликована по партијама.
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        III НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

1. Начин и динамика испоруке

Испорука добара  која су предмет јавне набавке је  30 дана  од дана уплате
аванса.
Понуђач је дужан да испоруку добара  изврши у уговорном року на адресу
Наручиоца, радним даном у времену од 8:00 до 15:00 часова, у складу са
датом понудом из конкурсне документације.

2. Гаранција

Пунуђач је  дужан да гарантује  квалитет  испоручених добара у  складу са
важећим прописима и установљеним нормативима  и стандардима за такву
врсту добара,као и усаглашеност са захтевaним техничким карактеристикама.

Као  доказ  о  усаглашености  са  захтевним  техничким  карактеристикама
потребно   је  доставити  каталог/каталошку  страну  произвођача  са  сликом
понуђеног  добра  са  детаљним  техничким  карактеристикама  из  којих
наручилац  на  несумљив  начин  може  утврдити  техничке  карактеристике
понуђених  добара произвођача  са  сликом  и  детаљним  техничким
карактеристикама за сва понуђена добра, на српском језику.

3. Рекламација

У случају установљених недостатака  у квалитету и квантитету испоручених
добара  приликом  њиховог  пријема,  или  недостатака  који  се  нису  могли
установити  приликом преузимања  тј.пријема добара, Наручилац ће одмах
након  уочених  недостатака  позвати  понуђача-добављача  да  заједнички
сачине записник  и констатују уочене недостатке. Понуђач-добављач је дужан
да  уочене  недостатке  отклони,  односно  да  замени   неисправна  добра  са
добрима  одговарајућег квалитеа  и квантитета у року од три дана  од дана
сачлињавања записника о рекламацији.
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IV ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБАРА
Ред.
број

ВРСТА ДОБАРА
(назив и опис)

Јед.
мере

Количи
на

Јединична
цена без
ПДВ-а

Стопа 
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1. Машина за сушење  веша
- Тип грејања: електрично
 - Капацитет пуњења: 10 – 12 кг веша по пуњењу 
 - Запремина бубња: минимално 200 дм3 
 - Пречник и дубина бубња: Ø761x440 мм+/- 2%    ,
 - Отвор врата (стаклена врата) минимално Ø 612 мм
 - Електронски програматор са 35 подесивих 
циклуса. 10 циклуса је већ подешено,
 - Користи технологију инвертера, са могућношћу 
промене свих параметара сушења, од брзине бубња 
до температуре и тајминга, директно са тастатуре и 
током циклуса ;
 - Аутоматска промена смера окретања бубња путем 
инвертера
 - Систем директног преноса снаге уместо каишева
 - Бубањ од ИНОX-а ;
 - Прикључни напон: 400В /3Н /50Хз ;
 - Укупна снага: минимално 10,10 кW : 
 - Димензије (ШxДxВ): 795x750x1290 мм    +/- 2% 
 - Нето тежина: 111 кг +/- 2% ;
 - Ниво буке: 64 дБ ;
 - Код израде машине морају бити задовољени 
стандарди ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015

ком 1

2. Универзална кухињска машина за 
обраду артикала хране са следећим 
прикључцима:
-Радна  јединица–електромотор  редуктор  на
покретном   постољу,  са три окретна точкића
са кочницом, дим.цца 900 x 800  x 950, 3x380 В,две
брзине,   снага  цца  1,4/1,8  кw,  са  заштитном
склопком.
-Главни  прикључак   (радно  кућиште)урађено  од
иноxа;  
-Прикључак  за  сечење  на  колутиће  од  иноxа  са
универзалним  левком  и  дисковима  за  сечење   рез
дебљине  2мм , 4мм и диск за помфрит 10x10 мм
капацитета до 450 кг/х
-Прикључак  за  пасирање  и  стругање  са  ситима
(цилиндрима)од  1мм,  3мм,5мм,7мм и  10мм,  радно
коло  (ротор  ),иноx  плочица  и  уливним  левком  од
иноxа , капацитета  до 450 кг/х
-Прикључак за  сечење на траке  и коцке   12x12мм
радно  коло  (ротор),радна  комора  са  цилиндром  и
носач ножа,  капацитет до 450 кг/х

ком 1
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3. Електрични кипер тигањ 60 литара, 
инокс корито, ручно закретање
-Електрични нагибни тигањ израђена од AISI 304
нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном
обрадом. 
Корито тигања капацитета 60 литара с ручним
закретањем преко вишенавојног вретена. 
Дно корита тигања од дуплеx иноx челик материјала
дебљине 3+12 мм. 
Корито четвртасто са заобљеним угловима ради 
лакшег чишчења и одржавања. 
Поклопац корита с 2 шарнира с опругама које 
задржавају поклопац у жељеном положају. На 
задњем делу, с унутрашње стране поклопца, иноx 
оцедна трака која кондензат с поклопца усмерава у 
корито нагибног тигања. 
С предње стране поклопца ергономски
обликована иноx ручка. 6 електричних грејача,
сваки снаге 1,6 кW смештена испод корита,
једнолико греју дно. 
Контрола температуре у подручју од 100° до 280°Ц 
преко термостата.
Сигурносни термостат. Аутоматско искључивање
грејања код нагињања тигања. Ноге израђене од 
АИСИ 304 с регулацијом висине од 50мм.
• Прикључна снага: 9,6 кW+/- 2%     
• Електрични прикључак: 400В 3Н 50Хз
• Прикључак воде: Р 1/2"
 Димензије: 800 x 730 x 875мм+/- 2%                           

ком 1

                УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: ___________
                                                                                                                    ПДВ:____________                      
                                                                              УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:____________

Датум;________________                                                                 Потпис понуђача
                                                              МП                           ___________________________
                                                                  

Страна 7 од 34



V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

1.     Обавезни услови  
Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има понуђач  који
испуњава обавезне услове за учешће  у поступку јавне набавке  дефинисане
чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2.
Закона);
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл.75. став
1. тачка 3. Закона);
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. став 1. тачка 4. Закона);
1.2. Понуђач   је дужан да  при састављању  понуде наведе да је   изричито
поштовао обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. став 2. Закона).
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. тачка 1) до 4) Закона, и додатне услове, уколико ће понуђач извршавати
тај  део  набавке  преко  подизвођача,  при  чему  проценат  укупне  вредности
набавке   који  ће  поверити  подизвођачу  не  може  бити  већи  од  50%  од
уговорене  вредности  предмета јавне набавке.
1.4.Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.   Додатни услови  

Понуђач који учествује  у поступку предметне јавне набавке  мора испунити
додатне услове   за учешће  у поступку јавне набавке дефинисане чл.76.
Закона и то:
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2.1   У погледу   ФИНАНСИЈСКОГ    капацитета:  
 Да  понуђач  није   био  неликвидан  у  периоду  од  6  месеци  од  дана

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
ДОКАЗ:Потврда  о  броју  дана  неликвидности  коју  издаје  Народна  банка
Србије.
2.2   У погледу    ПОСЛОВНОГ   капацитета:  

Да је понуђач у претходне  три године (2017,2018 и 2019) испоручио и
монтирао минимум:

- две машине за сушење веша захтеваног описа и карактеристика,
- две универзалне кухињске машине захтеваног описа и карактеристика;

које  комисија  купца  ( крајњег корисника) може да види и изврши обилазак.
ДОКАЗ: Потврда  претходног   наручиоца  -купца  (крајњег  корисника),
попуњeна,  оверена и  потписана на образцу из конкурсне документације и
списак  претходних  наручилаца  на  меморандуму  понуђача,  који   треба  да
садржи:назив претходног наручиоца, број уговора или фактуре, годину и број
испоручених и монтираних добара, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача.
2.3 Да  понуђач  има  успостављен  систем  менаџмента  квлитетом  према
захтевима  важећих  стандарда  ISO  9001:2015,  ISO  14001:2015,  ОHSAS
18001:2007  или ISO  45001:2018  или одговарајућих  за  област  продаје,
монтаже и поправке професионалне угоститељске опреме.
ДОКАЗ:   Копије  важећих  сертификата  издатих  од  стране  акредитованих
међународних или домаћих сертификационих тела.

2.4   У погледу   КАДРОВСКОГ   капацитета  
Да понућач  у моменту подношења понуде има мин.4 радно ангажована лица и
то:1  машински   техничар,  2  електромеханичара,  1  електротехничар  за
електронику  и  аутоматику,  у  складу  са  Законом  о  раду,  који  поседују
сертификат-овлашћење  за  сервисера  издат  од  стране  произвођача  за  све
понуђене апарате.

ДОКАЗ  о основу ангажовања по било ком основу:
- за запослене (на одређено/ неодређенео време): фотокопија образца М3-А
(трећа страна образца М1) или образац М-А јединствени.
- за радно ангажовање по другом основу:- фотокопија образца МУН и доказ о
правном основу ангажовања (уговор о делу и сл.).
- копија наведеног сартификата

2.5  . У погледу   ТЕХНИЧКОГ   капацитета  
Да понуђач у моменту подношења понуде има најмање: 4 теретно-сервисна
возила  за  превоз  и  сервисирање  опреме.  Возила  морају  бити  технички
исправна и регистрована у моменту подношења понуде.
ДОКАЗ: Фотокопија саобраћајне дозволе са читачем и полиса осигурања од 
аутоодговорности.                                                                                           
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ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА:
Гарантни рок: минимум 2 године.
Доказује се навођењем гарантног рока на предвиђеним местима у конкурсној
документацији.
Понуђач је у обавези да достави каталог, каталошку страну произвођача са
сликом понуђеног добра са детаљним техничким карактеристикама из којих
наручилац  на  несумњив  начин  може   утврдити  техничке  карактеристике
понуђених добара.

Уз понуду је потребно доставити и изјаву понуђача под материјалном и
кривичном одговорношћу да ће одржавати и сервисирати у гарантном року
понуђена добра оригиналним резервним деловима  као  и  да  ће обезбедити
упутство за  употребу машина и обучити особље за рад са машинама.
Понуђач-сервисер треба да гарантује набавку оригиналних делова 5 година од
истека гаранције.
Плаћање: 100 % аванс у року од 15 дана по потписивању уговора, на основу
испостављене профактуре за уплату аванса.

Рок испоруке: 30 дана по уплати аванса.
НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог,  каталошки
лист  или проспект  произвођача понуђене опреме.  Уколико је  проспекат  на
страном језику треба доставити превод на српски језик. Уколико понуђач не
достави  захтевано,  понуда  ће  се  сматрати  неодговарајућом
тј.неприхватљивом.
Квалитет: У складу са захтевима из техничке документације добара.

2. УПУСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу
са чланом 77. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача  дат у поглављу  VI), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу  потврђује  да  испуњава  услове  за  учешће  у  поступку  јавне
набавке  из  члана  75.  и 76. Закона,  дефинисане  овом  конкурсном
документацијом.

Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и
оверена  печатом.  Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није   уписано   у
регистар  као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена
печатом.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави изјаву подизвођача ( Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу
VI) потписану  од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом).

Напомена: 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, из члана 75.став 1.тач.1) до 4).Закона о ЈН.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5
дана,  не  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених  доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

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.

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 прописан начин.
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VI ОБРАЗЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА  75. СТАВ 1. ТАЧ.
1) ДО  4) ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

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

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________, у  поступку
јавне набавке добара - опреме за вешерај и кухињу, ЈНМВ ред.број 01/2020,
за потребе Завода за васппитање деце и омладине у Књажевцу,  испуњава све
услове  из  члана 75.  Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Обавезне услове:
1. Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у

одговарајући  регистар;
2. Понуђач  и  његов  законски  заступник  нису осуђивани  за  неко  од

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

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;

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

Место: _________________
                                                                                             ПОНУЂАЧ           
Датум: ______________                                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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 ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА 

О  ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ.
1) ДО 4)  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________,  у поступку
јавне набавке  добара,  опрема за вешерај и кухињу, ЈНМВ ре.број 01/2020,
испуњава  све  услове  из  члана 75.  Закона,  односно  услове  дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Обавезне услове:
1.  Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2.  Подизвођач и његов  законски  заступник нису осуђивани за неко од
кривичних  дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није
осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,  кривично
дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4.  Подизвођач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                Подизвођач
Датум:_____________                         М.П.                     _________________  

У  колико понуђач подноси понуду са подизвођачем  , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН  НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне документације
и  мора  бити  јасна  и  недвосмислена,  читко  ручно  попуњена  или  откуцана,
оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Подаци  који  нису  уписани  у  приложене  обрасце,  односно  подаци  који  су
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити. 
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
спецификацију,  као  и  посебне  захтеве,  попуни  образац  понуде,  остале
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом. 
Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер ће у
супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исти  понуђач  може
учествовати у више заједничких понуда.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 адресу: ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ У КЊАЖЕВЦУ,
УЛ.Боре  Станковића  бр.  62  ,   са  назнаком  :  „Понуда  за  набавку   опреме  за  
вешерај и кухињу  “  број: ЈНМВ број    01/2020  “,  -НЕ ОТВАРАЈ -  у року од 8  
(осам)  дана  од  дана  објављивања  позива  и  конкурсне  документације  на
Порталу јавних набавки, односно до   12.03.2020  . године до   10,00   часова  . 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 12  .  03  .20  20  .     године до  
10,00   часова.     
Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене вратити
понуђачу.
На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као и
име особе за контакт и број телефона.
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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.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити
важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа.

Понуда мора да садржи:
 Образац  изјаве, дат у поглављу VI
 Образац понуде,  дат у поглављу VIII
 Модел уговора, дат у поглављу IX
 Образац трошкова припреме понуде, дат у поглављу X
 Образац  Изјаве  о независној понуди , дат у  поглављу XI
 Образац Изјаве  дат у складу са чл.75.став 2.Закона о ЈН., дат у поглављу

XII
 Образац потврде из члана 76. Закона о ЈН., дат у поглављу XIII

Јавно  отварање   понуда  извршиће  се  истог  дана  по  истеку  рока  за  
подношење понуда, односно     12.03.  2020  . године   у просторијама Завода за  
васпитање  деце  и  омладине  у  Књажевцу  ,  ул.Боре  Станковића    бр.62  ,    са  
почетком у   1  0  ,30 часова  . Представник понуђача може присуствовати јавном  
отварању понуда уз активно учешће, уз писмено овлашћење издато од стране
тог понуђача.
3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДЕ
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или 
повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, 
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за 
подношење понуда.
Свако  обавештење  о  изменама,  допунама  или  опозиву  понуде  биће
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти:
-„Измена  понуде  за  ЈНМВ  добара,  број  01/2020-за  набавку
добара- опрема за вешерај и кухињу - НЕ ОТВАРАТИ” или
-„Допуна   понуде   за   ЈНМВ  добара,  број  01/2020-за  набавку

добара- опрема за вешерај и кухињу - НЕ ОТВАРАТИ” или
-„Опозив   понуде   за    ЈНМВ  добара,  број  01/2020-за  набавку

добара- опрема за вешерај и кухињу - НЕ ОТВАРАТИ” или
-„Измена и допуна понуде   за ЈНМВ  добара,  број  01/2020-за

набавку добара- опрема за вешерај и кухињу - НЕ ОТВАРАТИ” `   
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По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.

5. 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  исти  понуђач  може
учествовати у више заједничких понуда.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У случају да понуђач наступа са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље  VIII) 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  Образцу  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  VI  конкурсне  документације,  у  складу  са
упутством како да се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу без
обзира на број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде ће
заокружити опцију «као група понуђача».
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о  члану групе који је носилац
посла, понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено
плаћање као и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење
уговора. 
Група понуђача је дужна да достави  све доказе  о испуњености услова који су
наведени у поглављу В конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 
Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда.
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Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање потребних
образаца ради уношења података чланова групе понуђача. 
8.  НАЧИН   И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК  И  РОК  ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ
Плаћање за испоручена добра извршиће се  уплатом 100 % аванса у року од
15  дана  по  потписивању  уговора,  на  основу  испостављене профактуре  за
уплату  аванса.
На образцу понуде понуђач наводи рок важења понуде.
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

9. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Рок испоруке добара је највише 30  (тридесет) дана од дана уплате аванса.

10. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке је седиште наручиоца: Завод за васпитање деце и омладине у
Књажевцу,  ул. Боре Станковића 62, Књажевац.
11. ВАЛУТА
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавкле, с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 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 о јавним набавкама.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
        1.    Понуђач коме је додељен уговор дужан    је    да   најкасније    1  0  
дана  након  потписивања  уговора      достави  наручиоцу:     средство  
финансијског обезбеђења за повраћај аванса-банкарску   гаранцију   у  
висини плаћеног  аванса са ПДВ-ом  .  
 Потребно  је  да  банкарска  гаранција  за  обезбеђење  аванса  буде
неопозива, безусловна на први позив, без протеста или приговора  наплатива
са роком  важења 15 дана дуже од крајњег рока одређеног за  примопредају
добара која су предмет јавне набавке. 

Банкарска  гаранција  за  повраћај  авансног  плаћања  биће  дата  на
наплату у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин
предвиђен уговором о јавној набавци или у другим случајевима неиспуњења
уговорних обавеза које могу довести до угрожавања рада наручиоца, нанети
му штету или угрозити живот и здравље корисника или запослених на било
који начин.
       2.    Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора  
достави наручиоцу: 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла  и
то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписом  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити
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достављено  попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, на износ од 10
% од вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити доствљена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-
писму.  Рок  важења  менице  мора  бити  30  дана  дужи  од  крајњег  рока
одређеног за примопредају предметних  добара.
3.      Финансијска гаранција за отклањање       недостатака у гарантном  
року.
Понуђач  је  дужан  да  приликом  потписивања  уговора  Наручиоцу  достави
финансијску гаранцију  за отклањање недостатака у гарантном року,
бланко  соло меницу са припадајућим меничним овлашћењем на износ од 5 %
од вредности уговора без ПДВ-а,  са роком трајања 30 календарских дана
дуже од  трајања гарантног рока предвиђеног уговором.
Средство  финансијског  обезбеђења  ће  бити   реализовано уколико
понуђач у току спровођења уговора одустане од истог или уколико понуђач
неспровођењем уговора омете наручиоца  у редовном раду и нанесе му штету
или угрози живот корисника на ма који начин, или неуредно или неадекватно
извршава предметне услуге.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
Предметна  набавка  не  садржи  поверљиве  информације  које  наручилац   ставља  на
располагање.
14.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ.
Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези конкурсне
документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да се
обрати наручиоцу у писаном облику на адресу наручиоца: Завод за васпитање
деце и омладине у Књажевцу, улица Боре Станковића бр.62, Књажевац,    или  
факсом на број: 0  1  9  /  731-332  .   и  ли   е  -  mail  :  zvm.knj.minrzs@gmail.com  
Све  захтеве  везане  за  додатна  објашњења  треба  доставити  наручиоцу
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року
од 3 дана од дана пријема захтева,   ту  информацију објавити на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују  се са напоменом «Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуменатације, јавна
набавка  добара- опремa за вешерaj  и кухињу, ЈНМВ број: 01/2020
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре дана 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 о јавним набавкама.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЋЧА 
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 и увид и
контролу код понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити  контролу,  увид  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,
наручилац  ће  понуђачу  оставити  примерен  рок  да  поступи  по  позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђач, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРЕНИХ  ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА  КОЈИ  СЕ  НАЛАЗИ  НА  СПИСКУ  НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83.Закона, а која има негативну референцу
за  предмет  набавке  који  није  истоврстан  предмету  ове  јавне  набавке,  а
уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да  пре закључења
уговора  преда наручиоцу:  
-банкарску гаранцију за добро извршење посла,  у висини од највише
15% од вредности уговора, при чему се узима у обзир рок трајања извршења
уговора, која се предаје наручиоцу у тренутку потписивања уговора  и траје
најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор  најповољније  понуде  извршиће  се  применом   критеријума  “најнижа
понуђена цена“

18.  КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  КАДА  ПОСТОЈЕ  ПОНУДЕ  СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У  случају  да  два  или  више  понуђача  понуде  исту  цену,  наручилац   ће
изабрати понуду понуђача који понуди краћи рок испоруке, а у случају  да
два или више понуђача понуде и исти рок испоруке, наручилац ће изабрати
понуђача који је понудио дужи рок гаранције.
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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 изјаве у складу са чл.75.став 2.Закона дат у поглављу  XII).
20.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА
ПОНУЂАЧА 
Захтев  за  заштиту  права  може  поднети  понуђач,  односно  свако
заинтересовано  лице  које  има  интерес  да  му  се  додели  уговор  о  јавној
набавци.
Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  се
наручиоцу.  Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено
доставља  Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља
непосредно или факсом на број 019/731-332 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права може се 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 Портал јавних набавки, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана
пре истека рока за подношење понуда. У овом случају подношења захтева
долази до застоја рока за подошење понуда.
После  доношења  Одлуке  о  додели  уговора,  рок  за  подношење Захтева  за
заштиту права је 5 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 износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153,  позив на  број  97 50-016,  сврха уплате:  Републичка
административна  такса  са  назнаком  јавне  набавке  на  коју  се  односи,
корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. -167.
Закона о јавним набавкама.
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о  јавној  набавци ће бити закључен са  понуђачем коме је  додељен
уговор о  у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112.став 2.тачка 5) Закона.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  број ________________  од _______________  за  ЈНМВ  ред.број
01/2020 -Набавка добара -Опрема за вешерај и кухињу за потребе Завода за
васпитање деце и омладине у Књажевцу.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

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

Електр. адреса понуђача(е-маил):
Телефон:

Телефакс:

Број  рачуна  понуђача  и  назив
банке:
Лице  овлашћено  за  потписивање
уговора

Интернет  страница  на  којој  су
докази из члана 77. Став 1. Тачке 1
до 4 ЗЈН-а јавно доступни (уколико
се докази не достављају уз понуду)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити  начин  подношења  понуде  и  уписати  податке  о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду  са  подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника
у  заједничкој  понуди  од  места  предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се
наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА
 

Укупно понуђена цена без ПДВ-а, са свим зависним трошковима:
______________________динара.

6)   НАЧИН  И  РОК  ПЛАЋАЊА:  100  %  аванс у  року   од  15  дана   по
потписивању уговора, на основу испостављене профактуре за уплату аванса,
на рачун  понуђача.

7)  РОК ИСПОРУКЕ: 30 дана по уплати аванса.
 
8)  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

________дана ( минимум 90 дана од дана отварања понуда)

9)  РОК ГАРАНЦИЈЕ
               године ( најкраће  2  године )

                Датум: 
                                          Понуђач

__________________                М. П. 
                                                                               _____________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише,  чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица  сваког  понуђача из групе понуђача и
оверена печат
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IX   МОДЕЛ  УГОВОРА               

О јавној набавци опреме за вешерај и кухињу ЈНМВ, 01/2020
                                                    

 Закључен дана: ______________  године,  између уговорних страна :
1. Завод за васпитање деце и омладине, ул.Боре Станковића бр.62,Књажевац,
ПИБ:100631574,  Матични број:07127871,  број  текућег  рачуна:  840-1620-21
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, позив на
број  одобрења  по  моделу  97  :  8100164010079111100,  кога  заступа
в.д.директора Весна Петровић, (у даљем тексту:  Купац), с једне стране  и 
2.
_____________________из________________ул._______________бр._______
ПИБ:  _______________ МБ: _______________, број  рачуна:
____________________,  кога заступа: _______________________ (у  даљем
тексту: Продавац), с друге стране.

                                                Члан 1.

 Понуђач је  доставио  Понуду  број  _______________  од  __________
2020. године (попуњава Понуђач) која је заведена код Наручиоца под бројем
______________  (попуњава  Наручилац)  од дана ___.___.2020. године
(попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део
овог Уговора.

Уговорне стране сагласно констатују да понуда  Понуђача у потпуности
одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације,  које се
налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора, те да је Наручилац
Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од
_________________ 2020.  године (попуњава  Наручилац)  доделио  уговор о
јавној  набавци  Понуђачу и  да  је  истекао  рок  за  подношење  захтева  за
заштиту права понуђача. 

                                          Члан 2.

    Предмет уговора је купопродаја добара- Опрема за вешерај и кухињу и 
то:

1. машина за сушење веша -1 комад;
2. Универзална кухињска машина -1 комад;
3. Електрични кипер титањ -1 комад;

за  потребе  Завода  за  васпитање  деце  и  омладине  Књажевац, према
спецификацији добара  из  конкурсне  документације  којом  је  Понуђач
конкурисао и на основу које је изабран за најповољнијег понуђача, на основу
спроведеног  поступка  јавне  набавке   мале  вредности  добара- ЈНМВ,  број
01/2020, те је тиме стекао услов за склапање уговора о јавној набавци. 

Страна 26 од 34



Члан 3.

Продавац се обавезује да прода,  а  купац да купи добра и то,  према
спецификацији  Купца  из  тендерске  документације  и  Понуди  Продавца   од
__________ године.
Цена  машине  за  сушење  веша,  без  обрачунатог  ПДВ-а,  износи
________________ динара (попуњава понуђач), односно са обрачунатим ПДВ-
ом :_______________ (попуњава понуђач) динара. 
Цена  универзалне  кухињске  машине,  без  обрачунатог  ПДВ-а,  износи
________________ динара (попуњава понуђач), односно са обрачунатим ПДВ-
ом :_______________ (попуњава понуђач) динара. 
Цена  електричног  кипера  тигања, без  обрачунатог  ПДВ-а,  износи
________________ динара (попуњава понуђач), односно са обрачунатим ПДВ-
ом :_______________ (попуњава понуђач) динара. 

Укупна  уговорена  цена  за  набавку  добара  из  става  1.  члана 3  овог
уговора износи______________динара, без ПДВ-а, и ______________динара,
са ПДВ-ом .

У  цену   предметних  добара   су  урачунати   транспортни  трошкови,
монтажа добара и сви други трошкови у вези  предмета уговора.

Уговорена  цена  је  фиксна  и  не  може  се  мењати  у  току  реализације
уговора.

Састави део овог уговора је понуда понуђача број:_______________од
___.___,2020. године.                        

Члан 4.

Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у
року од                   30 дана по уплати аванса и изврши монтажу опреме као и
да изврши основну обуку лица која ће употребљавати  исте, са презентацијом
свих мера за руковање у циљу безбедности на раду.

Члан 5.

Купац је дужан да  у року од 15 дана по закључењу уговора и  пријему
профактуре за уплату аванса, изврши уплату на  текући  рачун  Продавца број
_____________________који се води код банке______________________.

Члан 6.
Приликом примопредаје испоручених добара обавезује се Продавац да

Купцу преда потписани и оверени гарантни лист, техничко упуство са атестом,
и упуство за употребу и коришћење на српском језику.

Купац  је  дужан  да  испоручена  добра  прегледа  и  саопшти  примедбе
Продавцу у погледу видљивих недостатака, а за накнадно уочене недостатке,
најдуже у року од 30 дана од дана испоруке.
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Продавац  ће  по  свакој  рекламацији  купца  уколико  утврди  постојање
недостатака, поступити тако што ће исту уважити и решити о свом трошку.

Члан  7.

Продавац, за испоручена добра по овом уговору нуди Купцу гарантни
рок од  ___________месеци, у складу са својом понудом. Гаранција тече од
момента испоруке добара на адресу купца.

За  време  трајања  гарантног  рока  Купац  има  право  на  одклањање
грешака, као и право на замену добара од стране Продавца уколико иста не
одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама, у
оквиру конкурсне документације и понуде.

Члан 8.

Продавац се обавезује да по позиву купца обезбеди гарантни сервис за
испоручена добра у року од 24 часа.

Члан 9.

Купац има право на једнострани раскид уговора :
      -уколико продавац не испоручи робу у предвиђеном року,
         -ако роба не одговара предвиђеним техничким спецификацијама,
         -ако продавац није поступио по писменим рекламацијма купца,
         -ако купац нема обезбеђен сервис за испоручену опрему, 

                                                       Члан 10.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Купац  је дужан да  најкасније  10  дана  након  потписивања  уговора
достави наручиоцу: средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса-
банкарску гаранцију у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.
 Потребно  је  да  банкарска  гаранција  за  обезбеђење  аванса  буде
неопозива, безусловна на први позив, без протеста или приговора  наплатива
са роком  важења 15 дана дуже од крајњег рока одређеног за  примопредају
добара која су предмет јавне набавке. 

Банкарска  гаранција  за  повраћај  авансног  плаћања  биће  дата  на
наплату у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин
предвиђен уговором о јавној набавци или у другим случајевима неиспуњења
уговорних обавеза које могу довести до угрожавања рада наручиоца, нанети
му штету или угрозити живот и здравље корисника или запослених на било
који начин. 
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            2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењ  e   посла  
Купац  је  дужан  да  након  приликом  потписивања  уговора  достави

наручиоцу  и  средство финансијског  обезбеђења за добро извршењe
посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница  и  овлашћења  Народне  банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена
печатом и потписом од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено  попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, на износ
од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.
        Уз меницу мора бити доствљена копија картона депонованих потписа
који је  издат од стране пословне банке коју  понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писму. Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од крајњег
рока одређеног за примопредају предметних  добара.

          3. финансијска гаранција  за отклањање недостатака у гарантном  
року,

 Изабрани  Понуђач  је  дужан  да  приликом  потписивања  уговора
Наручиоцу достави финансијску гаранцију  за отклањање недостатака у
гарантном  року,  бланко   соло  меницу  са  припадајућим  меничним
овлашћењем на износ од 5 % од вредности уговора без ПДВ-а,  са роком
трајања 30 календарских дана дуже од  трајања гарантног рока предвиђеног
уговором.

Средство финансијског обезбеђења ће бити  реализовано уколико
понуђач у току спровођења уговора одустане од истог или уколико понуђач
неспровођењем уговора омете наручиоца  у редовном раду и нанесе му штету
или угрози живот корисника на ма који начин, или неуредно или неадекватно
извршава предметне услуге.
       
              ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 11.

У случају потребе, измене и допуне овог Уговора вршиће се уз саглсност 
обе уговорне стране, у писаној форми, сачињавањем Анекса уговора.

Члан 12.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о  облигационим односима.

У случају спора, уколико се исти не може решити споразумно, надлежан
је Привредни суд у Зајечару.

Члан 13.
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Овај уговор сачињен је у  4 ( четири ) истоветна примерка, од којих по 2
( два) ) примерка задржавају уговорне стране. 

           ЗА ПРОДАВЦА                                                      ЗА КУПЦА 
                                                                                  

_____________________                                             _______________________

Напомена:Модел  уговора  понуђач  мора  да  попуни,  потпише  и  овери
печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду,  однопсно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају  бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.У случају подношења заједничке понуде,
група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом
оверавају  сви  понуђача  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да
одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,  потписати  и  оверити
печатом модел уговора. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  Закона  о  јавним  набавкама  (  «Сл.гласник  РС»
124/2012) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације ( «Сл.гласник РС» 29/2013,104/2013) достављамо образац са
структуром трошкова за припремање понуде  у поступку јавне набавке мале
вредности, за јавну набавку добара, опрема за вешерај и кухињу, за потребе
Завода за васпитање деце и омладине у Књажевцу, ЈНМВ  ред.број, 01/2020,
како следи у табели:    
        

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У
                  РСД

    УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

НАПОМЕНА :  Сходно члану 88. став 2. ЗЈН ( «Сл.гласник РС» 124/2012) ,
трошкове        припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не
може тражити од     наручиоца накнаду трошкова. Изузетно,  само ако  је
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни  наручиоца,
наручилац  је  дужан  да  понуђачу  надокнади  горе  наведене  трошкове,  под
условом да их  је понуђач  стварно имао и  тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.У случају непостојања горе наведених трошкова, достављање
овог обрасца није обавезно.

        
              Датум:   
                                                                                          Потпис понуђача

_________________                             М.П.                _________________      
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, даје : 
__________________________________________ 
                           (назив    понуђача)

                                                                                  

                                                   И З Ј А В У
                                     О   НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ

под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  потврђујем  да  сам
понуду у поступку јавне набавке добара, ЈНМВ ред.број 01/2020 – опрема за
вешерај  и  кухињу  за  потребе  Завода  за  васпитање  деце  и  омладине  у
Књажевцу,  поднео  независно,  без договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима.

             
Датум:                                                                       Потпис понуђача

______________                                    М.П.         ____________________
  

Напомена: У  случају  постојањаосноване  сумње  у  истинитост  изјаве   о
независној понуди, наручилац ће одмах  обавестити организацију надлежну за
заштиту   корупције.Организација  за  заштиту  корупције,  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  негатив  ну
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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XII  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2.ЗАКОНА 

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

И З Ј А В У 

Понуђач  _________________________________________________, у
поступку јавне набавке добара, опреме за вешерај и кухињу, ЈНМВ ред. број
01/2020,  за  потребе  Завода  за  васпитање  деце  и  омладине  у  Књажевцу,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам
ималац права интелектуалне својине.

         Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица

_______________                          М.П.                  ____________________

                                   
Напомена: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе
понуђача.
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Назив наручиоца:

Седиште:

Улица и број:

Телефон:

Матични број:

ПИБ:

Место  и  датум  издавања
потврде:
Контакт особа наручиоца:

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о 
јавним набавкама (Сл.  Гласник РС број  124/12,  14/15 и  68/15)  наручилац
издаје 

П О Т В Р Д У

Да је  Понуђач ___________________________из___________________ у 
претходне три године ( 2017, 2018 и 2019) квалитетно и у уговореном року 
испоручио и монтирао за нас: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________( навести врсту добара) у 
вредности ______________________од  динара без ПДВ-а, по основу уговора 
бр. ___________________ закљученог _______________. године.

Ова  потврда  се  издаје   ради  учешћа у  поступку  доделе  уговора  о  јавној
набавци опреме за вешерај и кухињу за Завод за васпитање деце и омладине
у Књажецу, ЈНМВ ред.број, 01/2020  и у друге сврхе се  не може  користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује одговорно лице наручиоца.

                               м.п.    
                                                                                      Одговорно лице

                                                                                ____________________
Напомена:
Обрасце потврде копирати у довољном броју примерака.
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