РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
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Матични број: 08020264

Број: 45-1-2/2020
Датум:09.12.2020.године

На основу члана 27.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр.91/2019) и Одлуке о покретању
поступка набавке ужине бр.45-01-1/2020 дана 09.12.2020 године донео директор Маја Видаковић(у
даљем тексту: директор) лице за јавне набавке Ивана Грујин распису

ПОЗИВ
за достављање понуда
Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку Услуге-набавке ђачке ужине
Назив наручиоца: ОШ“Јосиф Маринковић“
Адреса наручиоца:Јосифа Маринковића 79,23272 Нови Бечеј
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка набавке: Поступак набавке који не подлеже примени ЗЈН, не прелази праг у
складу са чланом 27.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС, бр.91/2019)
Врста предмета:Услуге
Набавка ужине за наручиоца ОШ“Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј за школску 2020/2021. Годинуброј 1/2020.
Ознака предмета набавке из Општег речника набавке је - 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни
производи
Набавка је обликована по партијама.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена за сваку партију посебно.
Позив за достављање понуде се објављује на сајту школе где је доступан а може се преузети, као и
лично у канцеларији ОШ“Јосиф Маринковић“Нови Бечеј, Јосиф Маринковић 79, 23272 Нови
Бечеј.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне срединеи у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике или гарантовати изјавом.
Општинска управа Нови Бечеј.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затвореној
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.
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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.
Понуде, се поднесе непосредно или путем поште у затвореној коверти, на адресу: ОШ“Јосиф
Маринковић“Нови Бечеј, Јосиф Маринковић 79, са назнаком : „Понуда за набавку – Набавка
ужине за наручиоца ОШ“ Јосиф Маринковић“Нови Бечеј за школску 2020/2021.годину – број
1/2020.
Понуда се сматра благовремена уколико је примљена од стране наручиоца до 29.12.2020.године
до 12.00 часова.
Јавно отварање понуда биће обављено 29.12.2020.године у 12.30 часова, у просторијама
ОШ“Јосиф Маринковић“ у Новом Бечеју.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отваеања понуда:
Представници понуђача могу активно учествовати на отварању понуда уколико приложе
потписано и печатом оверено овлашћење од стране понуђача чији су заступници.
Законски заступници су дужни да приложе личну исправу ради утврђивања идентитета како би
остварили право активног учествовања у поступку отварања понуда.
Поштујући мере предвиђене Уредбом о мерама за
COVID-19(„Сл.гласник РС“,бр.66/2020).

спречавање и сузбијање заразне болести

Рок за доношења одлуке:
Одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење
понуда, осим ако је наручилац у конкурсној документацији одредио дужи рок. Одлука о додели
уговора мора да буде образложена и да садржи нарочито податке из извештаја о поступку јавне
набавке и упутство о правном средству.
Лице за контакт:
Грујин Ивана, секретар школе 023/771-041
Напомена: Пецива намењена за ужину ученика морају бити достављена топла/свежа, сваког
радног дана, по требовању franko ђачка кухиња, и то:
- за преподневну смену у периоду од 6:40 – 7:00 часова
- за послеподневну смену у периоду од 12:00 – 12:30 часова
Понуђач мора да има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама
производње, прераде и промета хране, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске
праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака - HACCP и да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква обавеза
предвиђена посебним прописом (Решење надлежног министарства).
Понуђач мора достављати квартални извештај о здравственој исправности производа, као и
уверење да испуњава законске услове у погледу производње и прераде пецива (HACCP ).
Сваки производ мора бити посебно упакован и заштићен из хигијенско-безбедносних разлога.
Обавезна достава производа у возилима намењеним за превоз пецива са здравственим потврдама о
исправности производа.Примењивати мере у складу са Уредбом о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19(„Сл.гласник РС“,бр.66/2020).
Количина поручене робе ће зависити од броја пријављених ученика – корисника ђачке кухиње
на месечном нивоу, који је променљив и варира у распону од 250 - 320 комада.
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Обавезна испорука франко школа – ОШ “Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, ул. Јосифа
Маринковића 79, 23272 Нови Бечеј.
Може се конкурисати за појединачне партије или за све партије.
Уз понуду обавезно попунити и модел уговора, изјаву о испуњености услова оверити печатом.
Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати док понуда важи, односно 90 дана од дана
отварања понуда. Изузетно до промене цене може доћи након закључења уговора, на начин
дефинисан уговором.
Цене по производу исказати без и са обрачунатим порезом на додату вредност.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.111-118 . ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. И 118. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 118. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке – Набавка ужине за наручиоца ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј
за школску 2020/2021. годину - број 1/2020, испуњава све услове из чл. 111. и 117. Закона,
односно услове дефинисане законом за предметну јавну набавку и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач поседује важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у врме поднишења понуде;
6) Понуђач испуњава додатне услове: поседовање стандарда НАССР, квартално
достављање потврде о здравственој исправности животних намирница и
располаже довољним техничким капацитетом.
Место:_____________

Понуђач
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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.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 118.става 3. ЗАКОНА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 118. став 3. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке: Набавка ужине за наручиоца ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј за
школску 2020/2021. годину - број 1/2020, испуњава све услове из чл. 131. Закона, односно услове
дефинисане за предметну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Понуда мора да садржи:

•
•
•
•
•
•
•
•

Образац понуде попуњен и оверен
Модел уговора/наруџбеница попуњен и оверен.
Изјаву о испуњености услова потписану и оверену
Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
ако је таква обавеза предвиђена посебним прописом(Решење надлежног министарства)
Фотокопију сертификата или уговора НАССР,
Фотокопију важеће саобраћајне дозволе
Изјава понуђача – гаранција
Фотокопија уговора о контроли квалитета намирница (за партију број 1)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

3. ПАРТИЈЕ

Набавка обликована у пет партије и то:
Партија 1 – Хлебни производи, свежа пецива и колачи - 15810000
Партија 2 – Млеко и млечни производи - 15500000
Партија 3 – Безалкохолна пића – 15980000
Партија 4 – Разни прехрамбени производи 15890000
Партија 5 – Воће, поврће и сродни производи 15300000-1

Напомена:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и дужан је да то наведе у понуди.
Понуђач попуњава образац понуде тако да попуни само партију за коју је заинтересован, а за
партију за коју није заинтересован на месту за попуњавање ставља цртице. За партију за
коју није заинтересован код укупне цене ставља цртицу.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена без ПДВ-а“. Најнижа понуђена цена је најнижа укупна цена за сваку партију појединачно,
односно најнижа укупна цена за све партије, у зависности од тога да ли постоји два или више
понуђача за све партије или за партије појединачно.
БИЋЕ РАЗМАТРАНЕ САМО: БЛАГОВРЕМЕНЕ, ОДГОВАРАЈУЋЕ И ПРИХВАТЉИВЕ
ПОНУДЕ, КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ ОДБИО ЗБОГ БИТНИХ НЕДОСТАТАКА (члан ...... ЗЈН).
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, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је први доставио понуду Наручиоцу.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка ужине за
школску 2020/2021. годину, ЈНМВ број 1 /2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Партија 1 – Хлебни производи, свежа пецива и колачи
Р.б
Назив артикла
Јед.
Цена без ПДВ-а по
р
мере
јединици мере
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
26

27

Кифла од белог брашна 0,100 кг
Шапица (сир, салама)
0,120 кг
Сендвич ( кифла, шункарица,
кечап, мајонез) 0,120 кг
Лисната паштета са сиром 0,100
кг
Лисната ролница са сиром 0,120
кг
Лисната ролница са кремом 0,120
кг
Штрудла са сиром 0,100 кг
Штрудла са маком 0,100 кг
Ђеврек са сусамом 0,120 кг
Плетеница са сусамом
0,100 кг
Погачица са чварцима
0,100 кг
Пица парче (пица шунка,
качкаваљ, кечап) 0,120 кг
Кроасан са еурокремом 0,100 кг
Панцерота (салама, сир, кечап)
0,120 кг
Пирошка (сир) 0,120 кг
Рол виршла 0,120 кг
Крофна са мармеладом 0,120 кг
Крофна са еурокремом 0,120 кг
Кукурузно пециво сир- ајвар (
лиснато кукурузно тесто, сир,
ајвар) 0,120 кг
Кукурузно пециво спанаћ- сир(
лиснато кукурузно тесно, сир,
спанаћ) 0,120 кг
Сендвич (кифла, чајна кобасица,
кечап) 0,120 кг
Пуж са сиром 0,120
Пица шапа (салама, сир и кечап)
0,120 кг
Лиснати штап 0,60 кг
Паштета лисната 0,100 кг
Лисната пицета ( лиснато бело
пециво, шунка, кечап, качкаваљ)
0,150 кг
Ђачки сендвич ( кифла од белог

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

Цена са ПДВ-ом по
јединици мере
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28
29
30
31
32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

теста, шунка, павлака, парадајз)
0,180 кг
Хот дог 0,120 кг
Сендвич (кифла, шунка, чајна
кобасица, кечап, мајонез) 0,120 кг
Кроасан са шунком ( кроасан
тесто, шунка, сир) 0,120 кг
Земичка са паштетом
0,120 кг
Земичка пилећа прса (кечап,
мајонез) 0,120 кг
Кроасан штап (лиснато) 0,100 кг
Данско пециво карамела- ванила
(лиснато пециво, надев карамела,
надев ванила) 0,140 кг
Данско пециво са шумским воћем
(лиснато бело пециво, надев од
шумског воћа, надев ванила)
0,140 кг
Штап слани 0,100 кг
Роштиљ кобасица у кифли 0,160
кг
Пљескавица у лепињи (кечап,
мајонез) 0,160 кг
Ђеврек 0,100 кг
Хлеб 0,500 кг
Палачинка (еурокрем или
мармелада) 0,130 кг
Проја са сиром 0,100 кг
Лења пита са јабукама
0,100 кг
Кифла са чварцима 0,100 кг

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

УКУПНА ЦЕНА: ____________(без ПДВ); _________ (са ПДВ)
М.П.
Партија 2 – Млеко и млечни производи
Р.бр.
Назив артикла
1.
2.
3.
4.

Јогурт (чаша)
Чоколадно млеко (тетрапак) 0,25
Млеко (тетра пак 1л)
Павлака (кантица) 0,700гр.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________
Цена без ПДВ-а
по јединици мере

Цена са ПДВ-ом по
јединици мере

УКУПНА ЦЕНА: ____________ (без ПДВ); _____________ (са ПДВ)
М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________
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Партија 3 – Безалкохолна пића
Р.бр.
Назив артикла
Сок, дојпак
Сок (тетрапак) 0,25л
Чај биљни (кутија 20 филтер-врећица)

1.
2.
3.

Цена без ПДВ-а
по јединици мере

Цена са ПДВ-ом по
јединици мере

УКУПНА ЦЕНА: _____________ (без ПДВ); _______________ (са ПДВ)
М.П.

Партија 4 – Разни прехрамбени производи
Р.бр
Назив артикла
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Еурокрем (кантица 1кг)
Џем (већа кантица 2кг)
Кечап 0,5 кг
Маргарин стони 0,5 кг
Крембананица 1 комад
Посластица од житарица 20-30г

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________

Цена без ПДВ-а по
јединици мере

Цена са ПДВ-ом по
јединици мере

УКУПНА ЦЕНА: _______________ (без ПДВ); ______________ (са ПДВ)
М.П.
Партија 5 - Воће, поврће и сродни производи
Р.бр
Назив артикла
1.
2.
3.
4.

Јабука (1кг)
Банана (1кг)
Мандарина (1кг)
Грожђе (1кг)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________
Цена без ПДВ-а
по јединици мере

Цена са ПДВ-ом по
јединици мере

УКУПНА ЦЕНА: _______________ (без ПДВ); ______________ (са ПДВ)
М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________

Напомена:
Количина поручене робе зависи од броја ученика – корисника ђачке кухиње на месечном нивоу (који
варира по месецима), а према посебним наруџбеницама наручиоца, у складу са његовим потребама за
тај месец.
Цене исказати без обрачунатог пореза на додату вредност и са обрачунатим порезом на додату
вредност.
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Уз понуду обавезно попунити и модел уговора, изјаву о испуњености услова парафирати и оверити
печатом.
Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати у периоду важења понуде, односно 90 дана од дана
отварања понуда.Изузетно до промене цене може доћи након закључења уговора, на начин дефинисан
уговором.
Датум
Напомене:

М. П.

Понуђач
__________________

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

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
-ГАРАНЦИЈАУ вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности објављеном на
Порталу јавних набавки, дана______________ 2020. године за Набавку ужине за школску
2020/2021. годину, ЈНМВ број 1/2020, за ПАРТИЈУ____________изјављујем – гарантујем, да
ћемо у сваком тренутку испоручивати количине и врсте за потребе наручиоца.

М.П.

Одговорно лице понуђача
__________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА
УГОВОР О НАБАВЦИ УЖИНЕ
(за партију бр.____)

Закључен у Новом Бечеју, дана _______ 2020. године, између:

1. Наручиоца: Основна школа „Јосиф Маринковић“ са седиштем у Новом Бечеју,ул.
Јосифа Маринковића 79 ПИБ: 102109753, МБ: 08020264, коју заступа директор Маја
Видаковић (у даљем тексту: Наручилац) и
2. Понуђача:……………………………….
са
седиштем
у
..………………,
улица………………………….
ПИБ: ……………….... Матични број: ……………….
Број рачуна: ………………………., Назив банке: ……………………………..,
Телефон: ………….., Телефакс: ……………….
Кога заступа: ……………………………………( у даљем тексту: Понуђач)
-

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели Уговора број ____ од _______.2020. године Понуђачу - Добављачу
додели о уговор након спроведеног поступка набавке услуге, број 1/2020. - Набавка ужине за
потребе ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј за школску 2020/2021. годину.
Члан 2.
Предмет овог уговора је сукцесивна испорука ужине - добара, за ђачку кухињу, по појединачним
наруџбеницама (требовањима), а према потребама Наручиоца, по ценама датим у понуди број
______ од __________. 2020. године, која чини прилог и саставни је део овог Уговора.
Члан 3.
Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања
добара обраћа се Понуђачу требовањем робе,у коме конкретизује врсту и количину потребних
добара, сходно реалним потребама и околностима и у складу са чланом 3.став 1. тачка 3.
Правилником о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у
основној школи („Сл.гласник РС“, бр.68/2019) и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести СОVID – 19(„Сл.гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020,
111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, и 145/2020).
Наручилац задржава право да изврши наруџбу-требовање, према својим стварним потребама,
зависно од броја пријављених ученика.
Позив за подношење понуда су саставни део овог уговора.
Члан 4.
Понуђач ће услугу из члана 1. овог уговора испоручивати сукцесивно, према потребама
Наручиоца, а по претходно добијеној писаној наруџби-требовању путем факса, поштом, мејлом
или телефонским путем, од стране овлашћеног лица или други одговарајући начин, у року од два
дана по позиву.
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Члан 5.
Месечна цена, ужине по ђаку, се формира на почетку сваке школске године и фиксна за целу
школску годину , осим у случају предвиђеном у члану 6. овог уговора.Формира се у складу са
Понудом која је саставни део уговора и Правилником о ближим условима за
организовање,остваривање и праћење исхране ученика у основној школи(„Сл.гласник РС“,
бр.68/2019) и Прилога – Норматива исхране ученика у основној школи.
Наручилац се обавезује да понуђачу исплати цену најкасније у року од 45 дана, од дана
испостављене
фактуре,
на
рачун
број
__________________који
се
води
код
_____________________банке.
Члан 6.
Цене добара дате у понуди бр. _______ од ________.2020. године не могу се мењати док важи
понуда (90 дана од дана отварања понуда).
Корекција цена (навише/наниже) уговорених добара врши се у случају промене тржишних цена
референтних добара када је износ повећања/смањења цена већи од 10% у односу на цене на дан
отварања понуда.
Страна заинтересована за промену цене је у обавези да поднесе образложени писани захтев другој
страни који мора да садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена, образложење
разлога повећења односно смањења цена и да поднесе релевантане доказе.
Промењене цене примењиваће се од дана закључења анекса уговора којим ће се регулисати
промена цена.
Члан 7.
Добра се испоручују на адресу Наручиоца, а трошкови утовара, истовара, осигурања и други
трошкови падају на терет Понуђача.
Члан 8.
Испоручена добра морају бити прописно упакованa. Испоручена добра у свему морају одговарати
карактеристикама добара датих у понуди добављача број______од _________. 2020. године
Добављач гарантује Наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе,
сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима, као и да квартално
доставља потврду о здравственој исправности намирница.
Добра морају бити упакована од стране Понуђача на начин који је прописан за ту врсту добара и
који их обезбеђује од оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. Добра се
транспосртују возилима за које постоје све дозволе потребне за транспорт ове врсте робе које је
добављач да у сваком тренутку достави на увид Наручиоцу.
Понуђач се обавезује да ће оштећена или погрешно упакована роба, односно испоручена у
количини мањој од требоване, надокнадити Наручиоцу о свом трошку.
Члан 9.
Добра која су предмет овог уговора, морају бити потпуно здравствено исправна и квалитетна у
складу са важећим прописима, овим уговором и декларацијом производа, као и са одговарајућим
роком употребе, обзиром на врсту производа.
У случају неисправности Наручилац ће добра вратити о чему ће саставити писани записник.
Све приговоре и рекламације на квалитет и количину, Наручилац је дужан да истакне Понуђачу
приликом преузимања добара, а за скривене мане приликом стављања у употребу, о чему ће
Наручилац саставити записник.
Члан 10.
Неизвршење или делимично извршење у уговореном року, без обзира на обим, интензитет или
последице, разлог су за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца.
Раскидни услов делује тренутно кад се испуни.
Понуђач је дужан да надокнади штету коју услед раскида уговора претрпи Наручилац.
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Члан 11.
У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, уз обавезу Понуђача да му достави исправну
робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Наручиоца.
Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза од стране
Понуђача:
- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди)
- испорука робе у недовољној количини;
- неблаговремена испорука;
- промене цена, супротно чл.6. Уговора.
Члан 12.
Овај уговор се закључује за школску 2020/2021. год., односно на одређено време, од ________
(дана закључења) до 15. јуна 2021. године Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен, или утрошком средстава који је
предвиђен за ову набавку.
Члан 13.
Уговорне стране се обавезују да се приликом реализације овог уговора понашају савесно и у
складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се штите интереси обе уговорне стране.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне, да се на све међусобне односе који нису регулисани овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог Уговора, уговорне стране ће покушати решити
споразумно, а уколико то није могуће, исте ће решити пред надлежним судом.
Члан 16.
Овај Уговор је закључен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по
два примерка.

ПОНУЂАЧ:
______________________

НАРУЧИЛАЦ:
______________________
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