JAВНА НАБАВКА БР.8/2020
„Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир
и машине за прање поврћа за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са
домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Јавна набавка добара–
Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и
машине за прање поврћа
ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ“

број 8 /2020

Позив за подношење понуда и конкурсна
документација објављени на порталу јавних
набавки, интернет страници www.poljvetsvil.edu.rs/
Крајњи рок за достављање понуда:

Датум:
30.06.2020.године

09.07.2020.године до 11,00

Јавно отварање:

09.07.2020.године у 11,30

Свилајнац,
Јун 2020. године
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На основу чл.32, 39 и 61.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015,удаљем тексту:Закон), чл.2.Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС” бр. 8 6 /2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
2539 од 30.06.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 2540 од
30.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности:
Н абавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир
и машине за прање поврћа за потребе
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу “
ЈН бр.8/2020

Конкурсна документација садржи:
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Подаци о предмету јавне набавке
Технички опис и спецификација добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачимакако да сачине понуду
Пуномоћје
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ у
Свилајнцу
Адреса: Краља Петра Првог 64
Матични број: 07349939
ПИБ: 101475246
Тел/Факс: 035/323-594; 035/312-177
Интернет страница: www.poljvet-svil.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње ,
љуштилице за кромпир и машине за прање поврћа
за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
Сања Милуновић, и-мејл: jnabavke@poljvet–svil.edu.rs, телефон: 035/323-594; телефакс:
035/312-177
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна
Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/и са интернет странице наручиоца http://www.poljvet-svil.edu.rs/.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице
за кромпир и машине за прање поврћа за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са домом
ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
ОРН – 42215200 Уређаји,машине за прераду хране

2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
3.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
5. Плаћање
Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу испостављених рачуна. Рок за
плаћање у року од 45 дана од дана испостављања рачуна. Понуда са другачијим роком
биће одбијена као неприхватљива.
Цена укључује монтажу, пуштање у рад и куварску обуку особља.
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Врста, техничке карактеристике,квалитет,количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Предмет јавне набавке бр. 8/2020 уградња и монтажа опреме за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
Ред.
Бр.
1.

ОПИС
ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ КУХИЊЕ
Демонтажа парохватача
Демонтажа постојећих хауба и вентилационих канала
Испорука и монтажа парохватача
Испорука и уградња зидних еко парохватача 260х130х50цм
Са филтерима, осветљењем, са убацивањем свежег ваздуха.
Израђен од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304 18/10
дебљине мин. 0.8мм. Са испустом и сакупљчима масноћа. Филтери:
Лавиринтно саћасти, пламено одбојни, монтажно-демонтажни.
Опремљен клапнама за вишестепену регулацију количине доводног
свежег ваздуха.
Испорука и уградња зидног парохватача 250х150х50цм
Са филтером и осветљењем, без одводних цеви и вентилатора.
Израђен од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304 18/10
дебљине мин. 0.8мм. Са лако уклоњивим ламинираним филтерима
од инокса АИСИ304.
Са уграђеном неонском светиљком.
Извођење вентилације за избацивање масне паре
Испорука и уградња канала за одвођење масне паре од поцинкованог
лима мин.1,5мм дебљине са пратећим прирубницама.
Уградња ручног регулатора протока 750x250мм
Испорука и уградња одговарајућег мотора 2,2 кW
Испорука и уградња аутоматике за управљање системом
Цеви 40x20мм за постоље мотора у заштити од пироксала
Извођење вентилације за убацивање свежег ваздуха
Испорука и уградња вентилатора БОX 9/9 термо и звучно изолован
Испорука и уградња против кишне решетке 600x400мм
Испорука и уградња фреквентног регулатора 2,2 кW
Грађевински радови
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2.

3.

Монтажа и демонтажа скеле
Отварање рупа у зиду
Потрошни материјал
Монтажа
ЉУШТИЛИЦА ЗА КРОМПИР
Са посудом са перфориранин улошком за задржавање љусака од
кромпира, дим. мин. 430x280x300 мм. Спољни плашт бубња израђен
од инокса. Зидови бубња и окретни диск обложени корундном облогом.
Окретни диск скидајући ради чишћења унутрашњости бубња. Комадна
табла спрегнута са машином и са главним прекидачем укључењаискључења, временским прекидачем од 0 - 15 минута и тастером за
пражњење бубња. На отвору бубња плекси транспаретнтни поклопац
бубња са ручицом, магнетом и магнетним прекидачем који спречава
рад љуштилице без стављеног поклопца. Љуштилица са кућиштем
израђеним од инокса у које је смештен електромотор.На кућишту
смештана матица за рућно дотезање ременова електромотора.
Кућиште са отворима за шрафове којима се љуштилица чврсто
фиксира за под. Капацитет мин. 340 кг. кромпира на сат. Једно пуњење
бубња мин.15 кг. Време љуштења једног пуњења цца 2 мин. Довод
воде Р 3/4''. Потрошња воде за једно пуњење цца 30 лит. Прикључна
снага 0,75-1 Кw, 400В/3Н/АЦ. Димензија макс. 455х500х1000 мм.
Машина дизајнирана и произведен по ЦЕ стандарду или одговарајући.
Систем управљања који спроводи произвођач усклађен са захтевима
стандарда ИСО 9001:2015,или одговарајући, за област производње
професионалне угоститељске опреме.
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОВРЋА
Погодна за прање поврћа, воћа, меса, пилетине, рибе, одмрзавање
замрзнуте хране и др. Капацитет бубња мин. 155 литара. Циклус
прања 2-3 минута. Бубањ израђен од нерђајућег челика 18/10 са
преливном цеви и одводом, са перфорираним зидовима и дном.
Бубањ и његов обод лако уклоњиви ради чишћења. Контролна плоча
са панелом од нерђајућег челика, што укључује: програматор
времена прања, селектор начина рада: ручни, заустављање,
аутоматски. Степен заштите од влажности ИПX5. Хидраулични
вентили за брзо отварање за одвод, регулацију прања и довод воде
израђени од нерђајућег челика. Млазницa за воду од нерђајућег
челика 18/10. Пумпа мотора на задњој страни машине. Контрола:
регулатора прања, уређаја за одвод земље и нечистоћа. Ножице
подесиве по висини, израђене од полиране легуре алуминијума или
одговарајуће. Капацитет пуњења: лагано поврће мин.4,8 кг, тешко
поврће мин. 19 кг. Потрошња воде до макс. 610 л/сат. Бука са
оптерећеном машином макс. 73,5 (дБа). Инсталисана снага мин. 0,46
кW, 400В-3Н-50 Хз. Димензија макс. 850х850х1000 мм. Машина
дизајнирана и произведен по ЦЕ стандарду или одговарајући.
Систем управљања који спроводи произвођач усклађен са захтевима
стандарда ИСО 9001:2015,или одговарајући, за област производње
опреме за угоститељске услуге.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке:
Ред.
4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Број
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
1.
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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
2.
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
3.
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
4.
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
Финансијски капацитет:
-Да рачун понуђача није био у блокади у периоду од 12 месеци који претходе месецу у
коме је објављен Позив за подношење
понуда
пословни капацитет
Да понуђач у моменту подношења понуде има успостављен систем менаџмента према захтевима
стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001: 2008 и HACCP
систем- за област производња, продаја,уградња и монтажа професионалне угоститељске опреме.
-Да је понуђач у претходној 2019. години испоручио и уградио мин. један вентилациони
систем кухиње/вешераја/трпезарије
Кадровски капацитет
Да понуђач у моменту подношења понуде има најмање пет радно ангажованих лица у складу са
Законом о раду („Сл. гласник РС, бр.24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014 и 13/2017-одлука
УС) који ће бити ангажовани у реализацији предметне јавне набавке

1.

2.

3.

4.

Технички капацитет
- Да понуђач има овлашћени сервис од стране произвођача , са минимум jедним
радно ангажованим лицем на радном месту сервисер са сертификатом/ /потврдом
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произвођача о завршеној обуци за добро на ред.броју 2 и 3 из техничке
спецификације

4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
Број
1.
2.

3.

4.

1.
2.

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
понуђач је дужан да при састављању своје 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет

/

технички капацитет
/
кадровски капацитет
4.
/
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове
понуђач испуњава самостално.
3.

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу
са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.

4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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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
2.
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
3.
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
4.
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
1.
/
пословни капацитет
2.
/
технички капацитет
3.
/
кадровски капацитет
4.
/
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача,
мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.

4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од
предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:
Ред.
Број
1.

4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:/
орган надлежан за издавање:
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2.

-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за
сваког законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно
лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
• уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван
за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног
лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда
у Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту
пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
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3.

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ
ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални
центар, Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног
лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког
лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте
јавног прихода.
Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

4.

Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде, дати на меморандуму понуђача и
Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. Закона
(Документ број 8).

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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финансијски капацитет

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

1.

пословни капацитет
Доказ: Копије важећих сертификата SRPS ISO 9001: 2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS
18001:2008 издатих од акредитованих тела за сертификацију наведених система-стандарда и
копија важећег ХАЦЦП
сертификата.
Уколико су сертификати издати на страном језику, уз копију изворног сертификата обавезно
доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.
Доказ: Потврде референтних наручилаца на обрасцу из конкурсне документације уз које се
достављају и копије уговора или фактура
Кадровски капацитет

2.

Доказ : За запослене (на одређено/ неодређено време): фотокопије обрасца М3-А (трећа страна
обрасца М1) или образац М-А јединствени.- За радно ангажоване по другом основу: фотокопија
обрасца МУН и доказ о правном основу ангажовања (уговор о делу и сл.)

3.

Технички капацитет

4.

Доказ : Копија сертификата/потврде произвођача опреме за сервис и сервисере (са именима
овлашћених сервисера)не старија од 2019. године и за запослене (на одређено/ неодређено
време): фотокопије обрасца М3-А (трећа страна обрасца М1) или образац М-А јединствени. За
радно ангажоване по другом основу: фотокопија обрасца МУН и доказ о правном основу
ангажовања (уговор о делу и сл.)

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуду подноси група понуђача задати додатни услови у погледу кадровског,
пословног и техничког капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене
доказе у погледу кадровског, пословног и техничког капацитета, већ је дужан да сам испуни
задате услове.
Наручилац задржава право да провери тачност достављених података.
Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може
одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
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доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75.
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.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана
77. ЗЈН, 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.
Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници
надлежног органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .

Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из
члана 75. - за тачке 1), 2), 3) и 4), доказује се достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико
понуду подноси група понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом)
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 о
додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
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 О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, даје следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________________
под
пуном
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све обавезне
услове из члана 75. ЗЈН конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке
број 8/2020, и то:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
• 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;
• 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);
• 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 време подношења понуде;
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу
са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.
НАПОМЕНА:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач
који наступа са групом понуђача, ову изјаву попуњава, потписује и оверава понуђач
као и сваки члан групе понуђача.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
М.П.
_________________________
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ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________ под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 3. и 4. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке број
8/2020, и то:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• 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;
• 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);
• Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде;
Као подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај,
у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.
НАПОМЕНА:Образац се доставља само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
М.П.
_______________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити на српском језику. Документа која су на страном језику, морају бити
преведена.
2. НАЧИН НАКОЈИ 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 налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац
(прилогП/1). У случају да понуду подноси група понуђача,на Обрасцу (прилог П/1) је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника
у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа са
домом ученика „Свилајнац“, Краља Петра Првог 64, 35210 Свилајнац. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.07.2020.године до 11:00
часова. Отварање понуда обавиће се истог дана,
09.07.2020.године у 11:30 часова у просторијама Наручиоца.
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 опријему наручилацће 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.
Конкурсна документација мора да садржи све прилоге и примењиве обрасце потписане и
оверене из конкурсне документације.
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Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни
део конкурсне документације.
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
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 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
и мора бити достављен уз понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Пољопривредноветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ ул. Краља Петра Првог бр.64,35210
Свилајнац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку 8/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку 8/2020-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку 8/2020-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку 8/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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.
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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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде(поглављеVII)наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. ПонуђачуОбрасцу понуде
наводи назив иседиште подизвођача, уколикоће 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.
7. 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) и 2) Закона и то
податке о:
•
•

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, Р О К И С П О Р У К Е , ГАРАНТНИ РОК, Р О К
В А Ж Е Њ А П О Н У Д Е КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
-

Плаћање: Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу
испостављених рачуна. Рок за плаћање у року од 45 дана од дана
испостављања рачуна. Понуда са другачијим роком биће одбијена као
неприхватљива. Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун
понуђача.

- Рок испоруке , уградње и монтаже :
уговора.

у року од 30 дана од потписивања

- Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
- Гаранција и сервис : Не може бити краћа од 2 (две године)
- Понуда са другачијим роком биће одбијена као неприхватљива
Услучају да понуђач наведе краћи рок важења понуде,понуда ће бити одбијена,као
неприхватљива.
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 не може мењати понуду.
Количина у свему према спецификацији.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена
у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену
и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од Понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према
члану 92. ЗЈН.
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у коначну
цену. Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе добара фцц-о магацину
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене треба да буду изражене у динарима, са и без ПДВ-а.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац има право да обустави поступак јавне нававке уколико се Уговор у предметној
јавној набавци не закључи до краја 2020.године.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.
Наручилац може 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 иста неће понављати у току исте буџетске године.
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.,АКО ЈИСУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ОЈАВНОЈ НАБАВЦИ
-

-

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26,
www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд,
Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења
тражи сопствену меницу (соло меницу) и то:
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1.Наручилац се обавезује да ће након закључења уговора доставити наручиоцу
бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у
износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца,
која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 60 (шездесет)дана (минимални рок је 5 (пет) дана) дужим од уговореног
рока за испоруку добара-опреме с тим да евентуални продужетак рока за испоруку
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добара-опреме има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добараопреме;
2. Наручилац се обавезује да ће на дан примопредаје испоручених добараопреме наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћења за
отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 % (највише до 5 %) од
укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана
дужим од уговореног гарантног рока.

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.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом
на број 035/312-177 и на mail: jnabavke@poljvet-svil.edu.rsтражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, сваким радним даном (од
понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.
Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да
су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.
Наручилац ће одговор 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, ЈН бр. 8/2020
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
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).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
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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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти гарантни рок, наручилац
ће изабрати понуђача кроз жреб.
Жреб подразумева следеће активности:
- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора,
наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви
понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;
- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача,
с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;
- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени
папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на
ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;
- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви
присутни овлашћени представници понуђача;
- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за
учествовање;
- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без
понуђача.
- Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко
ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.
18. 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
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и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве,дат је упоглављу IV конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА И НТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
(jnabavke@poljvet-svil.edu.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (035/312177)радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће
се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да
на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 60.000.000 динара,
уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у изнoсу од 60.000,00
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од
следећих доказа:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
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(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак
правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговору року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права изчлана 149.Закона.
Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.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.тачка5) Закона.
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VI ПУНОМОЋЈЕ
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2020. године
У својству овлашћеног лица понуђача, дајем

ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, бр.8/2020 „Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и
машине за прање поврћа
за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са домом
ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу. “.
Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
М. П.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ___________ од _____________ год за јавну набавку бр.8/2020 Набавка, уградња и
монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и машине за прање поврћа
- за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у
Свилајнцу. “.
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) за
пријем и потврду пријема документације
из поступка сходно члану 20 ЗЈН:
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
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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
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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -Набавка,

уградња и монтажа вентилационог система кухиње ,
љуштилице за кромпир и машине за прање поврћа за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са
домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Предмет јавне набавке је набавка, уградња и монтажа опреме за потребе Пољопривредноветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу

Ред.
Бр.
1.

ОПИС

Јед. Коли
мере чина

ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ КУХИЊЕ
Демонтажа парохватача
Демонтажа постојећих хауба и вентилационих канала
Испорука и монтажа парохватача
Испорука и уградња зидних еко парохватача 260х130х50цм
Са филтерима, осветљењем, са убацивањем свежег ваздуха.
Израђен од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304 18/10
дебљине мин. 0.8мм. Са испустом и сакупљчима масноћа. Филтери:
Лавиринтно саћасти, пламено одбојни, монтажно-демонтажни.
Опремљен клапнама за вишестепену регулацију количине доводног
свежег ваздуха.
Испорука и уградња зидног парохватача 250х150х50цм
Са филтером и осветљењем, без одводних цеви и вентилатора.
Израђен од водоотпорног и киселоотпорног инокса АИСИ304 18/10
дебљине мин. 0.8мм. Са лако уклоњивим ламинираним филтерима
од инокса АИСИ304.
Са уграђеном неонском светиљком.
Извођење вентилације за избацивање масне паре
Испорука и уградња канала за одвођење масне паре од поцинкованог
лима мин.1,5мм дебљине са пратећим прирубницама.
Уградња ручног регулатора протока 750x250мм
Испорука и уградња одговарајућег мотора 2,2 кW
Испорука и уградња аутоматике за управљање системом
Цеви 40x20мм за постоље мотора у заштити од пироксала
Извођење вентилације за убацивање свежег ваздуха
Испорука и уградња вентилатора БОX 9/9 термо и звучно изолован
Испорука и уградња против кишне решетке 600x400мм
Испорука и уградња фреквентног регулатора 2,2 кW
Грађевински радови
Монтажа и демонтажа скеле
Отварање рупа у зиду
Потрошни материјал
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2.

3.

Монтажа
ком
ЉУШТИЛИЦА ЗА КРОМПИР
Са посудом са перфориранин улошком за задржавање љусака од ком
кромпира, дим. мин. 430x280x300 мм. Спољни плашт бубња израђен
од инокса. Зидови бубња и окретни диск обложени корундном облогом.
Окретни диск скидајући ради чишћења унутрашњости бубња. Комадна
табла спрегнута са машином и са главним прекидачем укључењаискључења, временским прекидачем од 0 - 15 минута и тастером за
пражњење бубња. На отвору бубња плекси транспаретнтни поклопац
бубња са ручицом, магнетом и магнетним прекидачем који спречава
рад љуштилице без стављеног поклопца. Љуштилица са кућиштем
израђеним од инокса у које је смештен електромотор.На кућишту
смештана матица за рућно дотезање ременова електромотора.
Кућиште са отворима за шрафове којима се љуштилица чврсто
фиксира за под. Капацитет мин. 340 кг. кромпира на сат. Једно пуњење
бубња мин.15 кг. Време љуштења једног пуњења цца 2 мин. Довод
воде Р 3/4''. Потрошња воде за једно пуњење цца 30 лит. Прикључна
снага 0,75-1 Кw, 400В/3Н/АЦ. Димензија макс. 455х500х1000 мм.
Машина дизајнирана и произведен по ЦЕ стандарду или одговарајући.
Систем управљања који спроводи произвођач усклађен са захтевима
стандарда ИСО 9001:2015,или одговарајући, за област производње
професионалне угоститељске опреме.
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОВРЋА
ком
Погодна за прање поврћа, воћа, меса, пилетине, рибе, одмрзавање
замрзнуте хране и др. Капацитет бубња мин. 155 литара. Циклус
прања 2-3 минута. Бубањ израђен од нерђајућег челика 18/10 са
преливном цеви и одводом, са перфорираним зидовима и дном.
Бубањ и његов обод лако уклоњиви ради чишћења. Контролна плоча
са панелом од нерђајућег челика, што укључује: програматор
времена прања, селектор начина рада: ручни, заустављање,
аутоматски. Степен заштите од влажности ИПX5. Хидраулични
вентили за брзо отварање за одвод, регулацију прања и довод воде
израђени од нерђајућег челика. Млазницa за воду од нерђајућег
челика 18/10. Пумпа мотора на задњој страни машине. Контрола:
регулатора прања, уређаја за одвод земље и нечистоћа. Ножице
подесиве по висини, израђене од полиране легуре алуминијума или
одговарајуће. Капацитет пуњења: лагано поврће мин.4,8 кг, тешко
поврће мин. 19 кг. Потрошња воде до макс. 610 л/сат. Бука са
оптерећеном машином макс. 73,5 (дБа). Инсталисана снага мин. 0,46
кW, 400В-3Н-50 Хз. Димензија макс. 850х850х1000 мм. Машина
дизајнирана и произведен по ЦЕ стандарду или одговарајући.
Систем управљања који спроводи произвођач усклађен са захтевима
стандарда ИСО 9001:2015,или одговарајући, за област производње
опреме за угоститељске услуге.

1
1

1

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:
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Напомена: Уз понуду понуђач је дужан да достави каталог/каталошку страну/извод из каталога
произвођача са детаљним техничким карактеристикама и обележеним моделом из којих наручилац на
несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом
потписан од стране овлашћеног лица понуђача,и копије сертификата/стандарда наведених у техничкој
спецификацији, све у штампаној верзији. Уколико је каталог/каталошка страна/извод из каталога,
сертификат/стандард на страном језику, уз исти се обавезно доставља и превод на српски језик (не
мора бити преведен од стране судског тумача уз обавезу понуђача да уколико наручилац у фази
стручне оцене понуда процени да је за одређени документ потребан превод од стране судског тумача
исти и достави).
Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда затражи додатна појашњења од понуђача
и/или се обрати произвођачу ради провере веродостојности достављеног документа а може да врши и
контролу (увид) код понуђача или његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да понуди добара која у потпуности задовољавају наведне захтеве, у супротном
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа и неприхватљива.
РОК ИСПОРУКЕ, УГРАДЊЕ И МОНТАЖЕ: максимално 30 дана од дана потписивања уговора.
ГАРАНТНИ РОК: Не може бити краћи од 2 (две) године.
Плаћање: Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу испостављених рачуна.
Рок за плаћање у року од 45 дана од дана испостављања рачуна. Понуда са другачијим
роком биће одбијена као неприхватљива.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П
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ОБРАЗАЦ VII

ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
1. Да квалитетно извршимо испоруку и монтажу добара у складу са наведеним условима
из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ____%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

2. Рок набавке и испоруке добара: _____________________________________ (не дужи од
30 дана од дана потписивања уговора и захтева за испоруку добара).
Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом
3. Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана
отварања понуда ( не може бити краћи од 60 дана )
4. Начин плаћања:
Рок за плаћање _____ (____________)( у року од 45 дана од дана пријема фактуре ).
5.Гарантни рок ___________________(не може бити краћи од 24 месеца од дана монтаже
предметних добара)
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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.
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ОБРАЗАЦ VIII

МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
О набавци, уградњи и монтажи вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и
машине за прање поврћа
1. Пун назив установе Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
„Свилајнац“, из Свилајнца улица Краља Петра Првог бр.64, матични број 07349939,
ПИБ 101475246, коју заступа директор Зоран Радосављевић , у даљем тексту
Наручилац.
2. Пун назив продавца-испоручиоца, ___________________________из __________ ,
ул.________________ бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________, рачун бр. _________________
код пословне банке
________________, које заступа директор ________________, у даљем тексту
Испоручилац
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на
основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца, дана 30.06.2020. године, спровео поступак мале
вредности за јавну набавку добара – набавка, уградња и монтажа вентилационог
система кухиње , љуштилице за кромпир и машине за прање поврћа., редни број
8/2020,
- Да је Испоручилац у својству Понуђача доставио понуду број __________________
од __________2020. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава
захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,
- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона,на основу понуде
Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: _________________ од __________
2020. године, доделио уговор о јавној набавци ________________ Испоручиоцу
Реализација предмета јавне набавке
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком
уградњом и монтажом вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и машине
за прање поврћау свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни
део Уговора.
Члан 2.
Укупно уговорена вредност набавке предметних добара износи _________________ динара
без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у складу са једничним
ценама исказаним у Понуди Испоручиоца.
Јединичне цене предметних добара из понуде Испоручиоца су фиксне и неће се мењати
ни по ком основу током извршења уговора.
У јединичне цене из Понуде Испоручиоца (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови
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Испоручиоца, на паритету - Фцо магацин Наручиоца улица .Краља Петра Првог број. 64
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- 100% односно износ од ___________ динара са ПДВ-ом, у року од .............. дана од дана
испостављања коначног рачуна потписаног и обострано заведеног, а сачињеног на основу
обострано оверене отпремнице, оверених гарантних листова за сваку појединачну ставку,
записника о примопредаји предметних добара и јединичних цена из Понуде. Наручилац
задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета
Републике Србије.

Плаћање се врши на рачун Испоручиоца број _______________________ код
________________________банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка
понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико
је уговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише
различитих рачуна).
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу по динамици
утврђеној у Понуди, односно у року од __________ календарских дана од дана
потписивања уговора.
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене опреме, оверених
гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и
обострано потписаног Записника о примопредаји опреме-добара.
Испоручилац ће производњу/набавку и испоруку добара реализовати на следећи
начин:
1.самостално без ангажовања подизвођача,
2.самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са
седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ
____________, матични број ______________, коме је поверена испорука
следећих
позиција
добара
__________________________________________________ што износи ____ %
укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са
седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ
____________, матични број ______________, коме је поверено испорука
следећих
позиција
добара
__________________________________________________ што износи ____ %
укупно уговорене вредности добара,
- Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене вредности
добара.
Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза,
што се односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.

34

JAВНА НАБАВКА БР.8/2020
„Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир
и машине за прање поврћа за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са
домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу“

3.заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са
седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ
____________, матични број ______________, коме је поверена испорука
следећих
позиција
добара
__________________________________________________ што износи ____ %
укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана групе), са
седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ
____________, матични број ______________, коме је поверено испорука
следећих
позиција
добара
__________________________________________________ што износи ____ %
укупно уговорене вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана групе), са
седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ
____________, матични број ______________, коме је поверено испорука
следећих
позиција
добара
__________________________________________________ што износи ____ %
укупно уговорене вредности добара.
Испоручилац – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара
Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим
члановима групе понуђача.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и
карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из
техничке спецификације, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву
претрпљену штету која услед тога настане.
Гарантни рок за уговорена добра износи________________од дана испоруке и монтаже
уговореног добра.
Члан 6.
Испоручилац је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно
стандардима који важе за наведена добра.
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај начин
обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и
ускладиштењу.
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди Наручилац
приликом сваке испоруке од стране Испоручиоца.
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану рекламацију
доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од
уоченог недостатка.
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације изврши
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исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара, тј.
отклони недостатке, о свом трошку.
Осигурање и финансијско обезбеђење

Члан 6.
Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко
сопствене менице и менична овлашћења
за добро извршење посла и за отклањање
недостатака у гарантном року и то:
Испоручилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања
уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично
овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца,
која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком
важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара.
Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или
неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.
4.2. Испоручилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан
примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране
овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без
ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора.
Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или
неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.
Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра
НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног
овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица
Испоручиоца.
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично
овлашћење.
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр.
56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице
НБС о уписуменице урегистар.
4.1.

Уговорна казна

Члан 7.
Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара из члана 1. овог Уговора врши
квалитетно и у складу са техничким нормама, карактеристикама и упутствима произвођача,
а у складу са овим уговором.
Уколико Испоручилац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, односно не
испоручи добра у уговореном року, Наручилац ће извршити наплату уговорне казне у
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висини од 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности опреме
– добара, ито без пристанка Испоручиоца умањењем коначног рачуна.
Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих
обавеза,од стране Испоручиоца, односно уколико по пријему рекламације не отклони
недостатке о свом трошку.
Раскид уговора

Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Испоручилац опреме касни са испоруком опреме дуже од 15 календарских дана,
- уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или
стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца опреме, а
Испоручилац није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца.
Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина добара опреме заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини опреме
и њиховој вредности.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну
страну.
Остале одредбе

Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 11.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране овлашћених
лица обе уговорне стране.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку
уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

_______________________
____________________________
Зоран Радосављевић дипл.вет
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен
уговор о јавној набавци. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају и достављају уз
понуду.
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ОБРАЗАЦ IX

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.
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ОБРАЗАЦ X

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 уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир
и машине за прање поврћа за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са домом
ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу”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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ОБРАЗАЦ XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке
Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и
машине за прање поврћа за потребе Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика
„Свилајнац“ у Свилајнцу. “, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му није
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива
за подношење понуде.

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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ОБРАЗАЦ XII

Назив наручиоца:

_________________________________________

Седиште и адреса наручиоца:

_________________________________________

ПИБ

_________________________________________

Контакт (лице и број телефона):

_________________________________________

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

ПОТВРДА
Којом потврђујемо да је __________________________________________________________ ,
(назив и адреса понуђача)
испоручио и уградио: ________ (комада) вентилациони систем кухиње/вешераја/ трпезарије:
_____________________________ (навести који вентилациони систем), у нашем објекту на
локацији: _______________________________________________________ (навести локацију),
по уговору/фактури број:___________ од ____________ године.
Такође потврђујемо да смо сагласни да комисија за јавну набавку Пољопривредно-ветеринарске
школе са домом ученика „Свилајнац“ може у поступку стручне оцене понуда извршити увид у
испоручен и уграђен вентилациони систем који нам је испоручио и уградио: ____________________
__________________________________ .

Место и датум ____________

_____________________
Овлашћено лице крајњег корисника

Напомена: У случају потребе потврду копирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ XIII

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА

Наручилац: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ , издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је понуђач _________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
дана ______________________ извршио обилазак објеката, на којем ће се вршити уградња и
монтажа вентилационог система.

Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети а понуђач да исту достави
уз понуду.

НАПОМЕНА:
Понуђачи приликом састављања понуда су у обавези да изврше обилазак терена. Обилазак терена
је могуће извршити сваког радног дана,а најкасније три дана пре истека рока за достављање
понуда. Заинтересована лица су у обавези да писмено најаве обилазак дан раније како би
наручилац могао да обезбеди лице за обилазак терена. Потврда је обавезан саставни део понуде.

У ______________
Дана ___________

_______________________
Одговорно лице наручиоца
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ОБРАЗАЦ XIV

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
_________________________________________________________
[навести
назив
понуђача], дајем следећу
ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке
мале вредности добара – Набавка и монтажа ------------------------------------------, у року од
осам дана од дана потписивања уговора, доставити Наручиоцу, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење уговора:
-

-

-

оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног
или овлашћеног лица понуђача, за добро извршење посла, и менично овлашћење, у
висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да
буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60
(шездесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара,
оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног
или овлашћеног лица понуђача, за отклањање грешака у гарантном року, и менично
овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца,
која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком
важења 5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора,
копију депо картона,
потврду о регистрацији меница односно листинг са сајта НБС,

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписује и оверава члан групе
који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
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ОБРАЗАЦ XV
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
НА ИМЕ ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за
извршење платних трансакција у динара („Службени гласник РС”, бр. 55/15,78/15,82/17,65/18,78/18 и 22/19),
ДУЖНИК:
Пун назив и седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке),
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
Пун назив и седиште:Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
(поверилац)
„Свилајнац“
ПИБ: 1014752246 Матични број:07349939
Текући рачун:840-1143660-38 код: Управа за трезор,
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. ______________ као
средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Пољопривредно-ветреринарску школу са домом ученика
„Свилајнац“ ул. Краља Петра Првог бр.64, као Повериоца, да предату меницу може попунити до
максималног износа од __________ динара (и словима ______________________________________________
динара), по Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора)
бр._________ од ____.____. 2020. године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од ___.___.
2020. године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене вредности радова/добара, уколико
____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у
предвиђеном року.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа
утврђеном Уговором бр. _________ од ___.___.2020. године (заведен код наручиоца-повериоца) и
бр._____________ од ___.___.2020. године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) тј.
најкасније до истека рока од 60 (шездесет) дана од уговореног испоруке и монтаже с тим да евентуални
продужетак рока за завршетак испоруке и монтаже има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак испоруке и монтаже.
Овлашћујемо Пољопривредно-ветеринарску школу са домом ученика „Свилајнац, ул. Краља Петра
Првог бр.64, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од
вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА
наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код
______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код
______________________ Банке.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.Дужник се одриче права на повлачење овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
Дужника
________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог:
- копија картона депонованих потписа, и
- потврде о регистрацији менице код НБС
Место и датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
Потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ XVI
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за
извршење платних трансакција у динара („Службени гласник РС”, бр. 55/15,78/15,82/17,65/18,78/18 и 22/19),
ДУЖНИК:
Пун назив и седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке)
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
Пун назив и седиште:Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
(поверилац)
„Свилајнац“
ПИБ: 1014752246 Матични број:07349939
Текући рачун:840-1143660-38 код: Управа за трезор,
Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. ______________ као
средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Пољопривредно-ветеринаску школу са домом ученика
„Свилајнац“, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ________ динара
(и словима___________________________________________________ динара), по Уговору о
_________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од ___.___.2020.
године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од ___.___.2020. године (заведен код
извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у вредности од 5% уговорене вредности радова/добара, уколико
____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у
предвиђеном гарантном року.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа
утврђеним Уговором бр. _________ од ____.____.2020. године (заведен код наручиоца-повериоца) и
бр._____________ од ____.____.2020. године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) тј.
најкасније до истека рока од 5 (пет) дана од уговореног гарантног рока, који тече од примопредаје радова
и сачињавања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених
радова/испоручених добара.
Овлашћујемо Пољопривредно-ветеринарску школу са домом ученика „Свилајнац“ Краља Петра
Првог 64, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од
вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА
наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код
______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код
______________________ Банке.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.Дужник се одриче права на повлачење овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
Дужника
___________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог:
- копија картона депонованих потписа, и
- потврде о регистрацији менице код НБС
Место и датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
Потпис овлашћеног лица
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ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
Пољопривредно-ветеринарска школа са
Домом ученика "Свилајнац" из Свилајнца

ул. Краља Петра Првог 64
Свилајнац

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

бр. ЈН 8/2020
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ПОНУДАНЕ ОТВАРАТИ
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