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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у 

даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 3/2019, дел.бр. 01-1412 од 

28.5.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр.3/2019 дел.бр.01-

1413 од 28.5.2019.год., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
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извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 

додатне услуге и сл. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Школа за музичке таленте. 

Адреса: Ћуприја, Милице Ценић ББ. 

ПИБ: 101375378. 

Мат. бр. 07166486. 

Бр. рачуна код Управе за трезор:   840-981660-68. 

Интернет страница: www.talenti.edu.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 3/2019 је набавка добара – набавка Електричне парно 

конвекцијске пећнице 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Лице за контакт  

Лице за контакт: Мирјана Паунковић. 

Е - mail адреса : sekretar@talenti.edu.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр.3/2019 је набавка Електричне парне конвекцијске пећнице у 

циљу пружања услуга корисницима услуга Дома Школе за музичке таленте – ОРН 39711361 – 

Електричне пећнице 

2. Партије 

 Набавка није обликована у партије. 

III  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. 

Техничка спецификација предмета набавке :  

- уређај за кување са режимом аутоматског кувања са мин. 7 процеса термичке обраде 

намирница 

- интелигентни систем кувања, који препознаје актуелне услове у комори за термичку обраду 

намирница, величину, количину и стање производа 

- аутоматско подешавање климе, температуре и времена термичке обраде 

- систем истовремене припреме различитих јела, код мешовитог пуњена, и индивидуланим 

приказом сваког нивоа 

- мануелно подешавање припреме са мин. 3 режима: врућ ваздух 300C до 3000C, пара 300C до 

1300 C; комбинација пара – врућ ваздух 300C до 3000C , регенерација; 

- могућност програмирања мин. 800 програма, сваки са по макс. 10 могућих корака 

- екран контролне плоче у боји, високе резолуције са „Touch screen“ функцијама и 

поједностављеним симболима због лакше употребе 

- одабир аутоматских процеса термичке обраде намирница jедним додиром 

- дисплеј који се може конфигурисати на основу потреба корисника 

- аутоматски избор сата и датума за почетак припреме 

- исписи на дисплеју и упутства за употребу у уређају на српском језику 

- приказ мин. 8 само-подешавајућих радњи специфичних за корисника на дисплеју, за 

намирнице исте количине и тежине (слика, текст итд.) 

- функција за спору припрему великих комада меса 
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- минимум 4 програма ферментације теста 

- одређивање оптималног начина припреме намирница коришћењем сонде и без ње, као и 

аутоматско одређивање напуњености уређаја; 

- могућност приказа потрошње енергије за сваки појединачни поступак термичке обраде и на 

дневном нивоу 

- аутоматско и мануелно подешавање влаге у кабинету уређаја и самим намирницама до 

постотка (%) тачно за сваки производ 

- брзо хлађење унутрашњости уређаја 

- аутоматско предгрејавање пећнице пре сваког процеса припреме намирница 

- могућност употребе мин. 3 појединачне сонде за мерење температуре са више мерних тачака 

и аутоматском корекцијом грешке, са држачем сонде за боље и прецизније позиционирање и 

код течних, меких и веома малих производа 

- HACCP аутоматско документовање података и пренос преко USB прикључка (или повезано 

са рачунаром), ретроактивно мин. 6 месеци уназад 

- парогенератор са регулатором паре који обезбеђује 100% свежу пару, са аутоматским 

дотоком свеже воде и са системом аутоматског чишћења каменца 

- динамична расподела кружења ваздуха у кабинету, равномерно и код комплетног пуњења са 

мин. 4 брзине обртаја вентилатора, могуће програмирање 

- интегрисан систем центрифугалног одвајања вишка масноће, без потребе за коришћењем 

филтера за масноћу 

- врата уређаја са мин. трослојним стаклом, два унутрашња која је могуће отворити (због 

лакшег чишћења) и са специјалним премазом за рефлектовање топлоте 

- скупљач конденза интегрисан у вратима са самосталним отицање 

- бесконтакни контролни прекидач затварања врата 

- ручка на вратима са функцијом окретања лево/десно 

- унутрашњост коморе без жлебова, са заобљеним угловима 

- LED осветљење унутрашњости уређаја као и појединачних нивоа, са сигнализацијом за сваки 

појединачни ниво 

- аутоматско чишћење и одстрањивање каменца из парогенератора и унутрашњости уређаја, 

препознавање запрљаности и прилагођавање степена чишћења, више нивоа чишћења без 

надзора - преко ноћи 

- рад без омекшивача воде и додатног декалцирања 

- сервисно дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју 

- могућност одложеног кувања 

- VDE сертификат или одговарајуће за употребу без надзора, чак и преко ноћи 

- CE сертификат или одговарајуће 

- Energy Star сертификат или одговарајуће 

- материјал израде изнутра и споља нерђајући челик 304 (DIN 1.4301) или одговарајући 

- лако отклоњиве шине, размак измеду шина мин. 68 mm 
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- интегрисани ручни туш са повратном аутоматиком намотавања и аутоматиком за затварање 

воде 

- могуће пуњење по дужини за 1/1;1/2;2/3;1/3 ГН посуде 

- прикључна снага мин. 11 кW (±5%) 

- осигурачи: 3 x 16 А 

- ширина 847 mm (±5%); дубина 776 mm (±5%); висина 782 mm (±5%) 

 

- посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива димензија 530x325 

mm, дубина 20 mm – 2 ком (дозвоњено одступање димензија посуде у складу са понуђеним 

моделом опреме), CE сертификат или одговарајуће 

- посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива димензија 530x325 

mm, дубина 60 mm – 3 ком(дозвоњено одступање димензија посуде у складу са понуђеним 

моделом опреме), CE сертификат или одговарајући 

- пeкaч зa жaр и пeчeњe сa ивицoм, сa спeциjaлним трилax прeмaзoм ГН 1/1, - 3 ком CE 

сeртификaт, или oдгoвaрajући 

- ГН  пoсудa  oн  нeрђajућeг  чeликa  инoкс,   65   mm  дубинe ГH 1/1 сa пeрфoрaциjoм – 2 

ком, CE сeртификaт или oдгoвaрajући 

- кoрпa зa фритирaњe типa CombiFry или oдгoвaрajућe, димeнзиja 530x325 mm,- 3 ком ;CE 

сeртификaт или oдгoвaрajући. 

- понуђени опрема мора бити оригинална и нова 

- понуђач је дужан да опрему, монтира, пусти у рад и изврши обуку за коришћење опреме 

запослених  код Наручиоца. 

- Рок важења понуде: Понуда за наведену набавку важи најмање 90 (деведесет) дана од дана 
отварања понуда. 

- Начин и рок испоруке: у року од максимум 30 (тридесет) дана од дана пријема захтева 

Наручиоца (е-mail, факс), а на основу закљученог уговора. 

 
- Место испоруке: fco адресa наручиоца: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, Ћуприја 

-  
- Гарантни рок: минимум 24 (двадесетчетири) месецa од дана потписивања Записника о 

квалитатином и квантитативном пријему. Понуђач је дужан да обезбеди сервис у време 

трајања гарантног рока, као и ван гарантног рока још минимум 10 година 

 
- Рок одзива по пријави квара: максимум 24 (двадесетчетири) сата од сата пријаве квара 

(телефон, факс, e-mail). 

- Рок за отклањање квара у гарантном року: максимум 24 (двадесетчетири) сата од сата 

пријаве квара (e-mail, факс). 

- Цена: Понуђена цена мора да обухвата и све пратеће трошкове: превоза, монтаже, пуштања у рад 
и обуке запослених. Додатни трошкови, изван и осим понуде неће бити признати од стране 
Наручиоца, нити се могу фактурисати, нити наплатити. 

- Начин плаћања: Плаћање ће бити извршено вирмански, са рачуна Наручиоца у року од 45 дана  

од дана потписивања Записника о квалитатином и квантитативном пријему. 

- Начин доказивања испуњености техничких карактеристика 
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Као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике, понуђач доставља: 

 

1. Каталог (проспект), технички лист произвођача опреме у коме су обележене све 

захтеване техничке карактеристике. Уколико каталог (проспект), технички лист 

произвођача не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, понуђач је 

дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора 

бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица произвођача или интернет 

адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика. 

 

2. Копије CE сертификата или одговарајуће, за понуђену опрему како је назначено у 

техничкој спецификацији 

3. Копије VDE сертификата или одговарајуће, за понуђену опрему како је назначено у 

техничкој спецификацији 

4. Копије Energy Star сертификата или одговарајуће, за понуђену опрему како је 

назначено у техничкој спецификацији 
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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 

Р.бр. 
Услови за учешће у поступку 

јавне набавке  
Врста доказа 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 

Да је регистрован код 
надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући 
регистар. 

Извод из регистра надлежног органа - 

Агенције за привредне регистре односно 

извода из регистра надлежног Привредног 

суда (независно од датума издавања).  

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.1 

2. 

Да он и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као 
члан организоване 
криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

Правна лица 
-извод из казнене евиденције Основног суда на 
чијем је подручју седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица; 

- извод из казнене евиденције Посебног 
одељења (за кривична дела организованог 
криминала) Вишег суда у Београду; (потребна 
обавештења доступна су на интернет страници 
Вишег суда у Београду); 
- уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника 
- захтев за издавање овог уверења може се 
поднети према месту рођења (сходно члану 2. 
став 1. тачка 1) Праеилника о казненој 
ееиденцији («Сл. Лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 
надлежан за унутрашње послове општине на 
чијој територији је то лице рођено), али и 
према месту пребивалишта. 
Физичка лица/Предузетник 

Предузетник као понуђач и физичко лице као 

понуђач доставља: уверење из казнене 

евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова - захтев 

за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. 

тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 

(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 

за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према 

месту пребивалишта. (потврде не старије од 2 

месеца пре отварања понуда).  

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.2 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са 
прописима Републике Србије 
или стране државе када има 

Уверења Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио 
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седиште на њеној 
територији; 

обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода (потврде не старије од 2 месеца пре 

отварања понуда).  
Приложити (захефтати) уз Прилог 6.3 

4. 

Да има важећу дозволу 

надлежног органа за 

обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако 

је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом 

 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.4 

5. 

Изјава понуђача да су при 
састављању својих понуда 
поштовали обавезе које 
произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима 
рада, заштити животне 
средине и да нема забрану 
обављања делатности која 
је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. 
ст. 2. Закона) 

Прилог 6.5 - Изјава 

 
ДОДАТНИ  УСЛОВИ 

6. 

Финансијски и пословни 

капацитет –  

а) да је за период који 

није дужи од пет година 

од дана објављивања 

позива за подношење 

понуда (28.5.2019. год.), 

испоручио и монтирао 

минимум 5 (пет) 

електричних парo 

конвекцијских пећница, 

понуђеног произвођача 

 

б) да је овлашћен да продаје 

и сервисира опрему за коју 

подноси понуду на 

територији Републике Србије 

а) Као доказ да је за период који није дужи од 

пет година од дана објављивања позива за 

подношење понуда (28.5.2019.године), 

испоручио и монтирао минимум 5 (пет) 

електричних паро конвекцијских пећница 

понуђеног произвођача, понуђач доставља: 

- Списак наручилаца/купаца којима 

је испоручена и монтирана 

електрична паро конвекцијска 

пећница 

- Потврду/е издату/е од стране 

наручилаца наведених на Списку. 

б) Као доказ да је овлашћен да продаје и 

сервисира опрему за коју подноси понуду на 

територији Републике Србије понуђач доставља: 

-важећу потврду произвођача опреме која је 

предмет набавке, оверену печатом и 

потписану од стране овлашћеног лица 

произвођача опреме, 

-или изјаву на меморандуму представника 

произвођача или генералног дистрибутера 

опреме, у слободној форми да је понуђач 

овлашћен да продаје и сервисира опрему за 
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коју подноси, која мора да буде оверена 

печатом и потписом представника 

произвођача или генералног дистрибутера, 

-у случају да је потврда/изјава дата од стране 

представника произвођача или генералног 

дистрибутера наведене опреме, понуђач је 

дужан да достави и уговор или други 

документ о дистрибутерском односу између 

произвођача и представника произвођача или 

генералног дистрибутера. 

-у случају да понуду подноси понуђач који је 

уједно и генерални дистрибутер, потребо је 

да достави - уговор о дистрибутерском 

односу са произвођачем  предметне опреме 

или други доказ из кога се на несумњив 

начин може утврдити да је овлашћен да 

продаје и сервисира опрему за коју подноси 

понуду, 

-такође, уколико није овлашћен да сервисира 

опрему, понуђач доставља уговор закључен 

са овлашћеним сервисером за одржавање 

предметне опреме, у том случају је дужан да 

достави и доказ да је то лице овлашћено од 

стране произвођача опреме да пружа услуге 

подршке. 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.6 

7. 

Технички капацитет 

 а) да понуђач поседује једно 

сервисно  возило максималне 

носивости до 3500 кг , 

минимум: 1 возило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Одштампани подаци са саобраћајне дозволе 

путем читача саобраћајне дозволе. 

- Фотографија регистрационе налепнице. 

- У случају постојања лизинга доставити и копију 

уговора о лизингу. 

- Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која 

гласи на понуђача за власништво или лизинг. За 

друге основе коришћења поред копија важећих 

саобраћајних дозвола и доказ о правном основу 

коришћења (важеће овлашћење, уговор и сл). 

Уколико транспорт врши друго правно или 

физичко лице, а не понуђач доставити поред 

наведених доказа и уговор између понуђача и 

лица које врше транпсорт  или други адекватан 

доказ из кога се ова околност може утврдити на 
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б) да понуђач поседује 

сертификат којим се доказује 

оспособљеност за сервис и 

одржавање уређаја , и који 

важи за 2018. годину за 

сервисирање и издавање 

гаранције на извршене 

радове  

(СЕРВИС ПАРТНЕРСТВО) 

несумњив начин   

 

-Доставити фотокопију оригиналног сертификата 

издатог од стране произвођача пећница. 

-  У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

Уколико понуду подноси група понуђача ове 

доказе достављају заједно (додатне услове 

испуњавају заједно 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.7 

8. 

Кадровски капацитет –  

Да понуђач у моменту 

подношења понуде има  

а) минимум 1 (једно), по било 

ком основу, радно 

ангажовано лице на 

пословима сервисера са 

завршеном обуком за 

парноконвекциске пећнице 

б) минимум 1 (једно), по било 

ком основу, радно 

ангажовано лице на 

пословима кувара са 

завршеном обуком за рад на 

парноконвекцијским 

пећницама                       

За запослене: фотокопија образца М3-А (трећа 

страна обрасца М1) или образац М-А јединствени 

 

-За радно ангажоване по другом основу доказ о 

правном основу ангажовања 

 

--копија оригиналног сертификата за сервисера 

и кувара демонстратора за 2019, издатог од 

произвођача опреме (уколико је сертификат на 

страном језику, понуђач је дужан да поред 

документа на страном језику достави и превод 

истог документа на српском језику). 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваки од њих). 

Уколико понуду подноси група подизвођача доказ 

доставља једна од чланица групе понуђача или 

свака од чланица из групе понуђача (овај услов 

испуњавају заједно) 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.8 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
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услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог 

дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које 

још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не 

могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

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

Наручилац из нарочито оправданих разлога може одредити да чланови групе понуђача 

додатне услове не могу да испуњавају заједно, при чему мора водити рачуна да на такав 

начин не повреди основна начела јавне набавке.  

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 

1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ могу само приложити 

одговарајућу потврду или навести интернет страницу где се подаци налазе. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

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

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

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

документује на прописани начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

Коверат на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт 

особу 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. 

Понуду доставити на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, 35230 Ћуприја  

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности бр.3/2019 –Електрична парно 

конвекцијска пећница- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца у року од 8 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки, односно 5.6.2019.године, до 12:00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се на дан 

истека рока за подношење понуда у 12:30 часова, у просторијама Наручиоца. 
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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 издати потврду о 

пријему 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. 

  3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована у партије. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. 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: Школа за музичке таленте, 

Милице Ценић бб, 35230 Ћуприја, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности бр.3/2019– Електрична парно конвекцијска 

пећница- 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. 

6. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
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подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

Упутству 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. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је највише 45 дана (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама), а на основу документа који испоставља понуђач, а којим је 

потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 

Рок испоруке: најдуже 30 дана од захтева наручиоца, а на основу закљученог уговора.. 

Место испоруке добара – fco адресa наручиоца! 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. До промена цена набавке у року важења уговора може 

доћи искључиво након истека рока важности понуде и то искључиво у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама, који регулишу ову област и само уз сагласност обе уговорне 

стране. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
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ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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 средине 

и 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. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу две уредно потписане 

сопствене бланко менице, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% уговорене 

вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на 

приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и меницу за отклањање 

недостатака у гарантном року. Меница за добро извршење посла мора да важи 10 дана дуже од истека 

рока важења уговора. Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи 10 дана дуже од 

истека гарантног рока. Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију ОП обрасца и картона 

депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора бити потписано 

и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 

43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  

 

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 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на на e-mail: 

sekretar@talenti.edu.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће 

у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор у писаном облику објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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.  

mailto:sekretar@talenti.edu.rs
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу две уредно потписане сопствене 

бланко менице, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 15% уговорене вредности 

без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, 

као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року. Меница за добро извршење посла мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења 

уговора. Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи 10 дана дуже од истека 

гарантног рока. Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију ОП обрасца и картона 

депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора бити потписано 

и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 

43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  

 

 17. 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“.   
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да постоји више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију 

понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац 

ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На 

посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, 

папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци. О 

извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца и 

присутних Понуђача 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

seketar@talenti.edu.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

mailto:seketar@talenti.edu.rs
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 

друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је 

та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 

поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 

подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 

80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 

вредност већа од 80.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ЧЕК ЛИСТА (попуњава понуђач) 

Означити сваки документ са ДА – ако је приложен у конкурсној документацији и са 

НЕ – ако није приложен у конкурсној документацији 

 

 

Прилог 1. ДА НЕ 

Прилог 2. ДА НЕ 

Прилог 3. ДА НЕ 

Прилог 4. ДА НЕ 

Прилог 5. ДА НЕ 

Прилог 6.1 ДА НЕ 

Прилог 6.2 ДА НЕ 

Прилог 6.3 ДА НЕ 

Прилог 6.4 ДА НЕ 

Прилог 6.5 ДА НЕ 

Прилог 6.6 ДА НЕ 

Прилог 6.7 ДА НЕ 

Прилог 6.8 ДА НЕ 

Прилог 7. ДА НЕ 

Прилог 8. ДА НЕ 

Прилог 9. ДА НЕ 
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Прилог 1.  

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МЕСТО/ПОШТАНСКИ 

БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-МАИЛ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ-а (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН И 

БАНКА 
 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити) 

 

1. Самостално 2. Са подизвођачем 3. Као заједничка понуда 

 

 

 

М.П. 

 

_______________________________ 

(потпис облашћеног лица понуђача) 
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Прилог 2.  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1. 

Пун назив подизвођача: 
 

Седиште и адреса: 
 

Матични број: 
 

ПИБ: 
 

Одговорно лице: 
 

Контакт особа, телефон, 

факс: 
 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач 
 

 

2. 

Пун назив подизвођача: 
 

Седиште и адреса: 
 

Матични број: 
 

ПИБ: 
 

Одговорно лице: 
 

Контакт особа, телефон, 

факс: 
 

Проценат укупне вредности 

набавке 

кој и 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 имају 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. 

 

М.П. 

 

_______________________________ 

(овлашћено лице понуђача) 
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Прилог 3.  

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

У поступку ЈНМВ 3/2019, група понуђача изјављује да понуду подноси заједнички, 

достављајући податке за сваког учесника у понуди: 

 

1. 

Пун назив учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс: 
 

Део предмета набавке 
који ће обавити члан 
групе понуђача 

 

 

2.  

Пун назив учесника у 

Заједничкој понуди: 
 

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс: 
 

Део предмета набавке који 

ће обавити члан групе 

понуђача 
 

 
Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико је 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. 

 

 

М.П. 

 

_______________________________ 

(овлашћено лице понуђача) 
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Прилог 4.  

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 У поступку ЈНМВ 3/2019, учесници у заједничкој понуди овлашћују понуђача 

___________________________________________, да у њихово име и за њихов рачун 

поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у 

предметном поступку јавне набавке. 

Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА: 

 

(пословно име)  (име и презиме одговорног лица) 

(седиште)  (потпис одговорног лица) 

(матични број)  
 

(ПИБ)  М.П. 

 

 

(пословно име)  (име и презиме одговорног лица) 

(седиште)  (потпис одговорног лица) 

(матични број)  
 

(ПИБ)  М.П. 

 

 

(пословно име)  (име и презиме одговорног лица) 

(седиште)  (потпис одговорног лица) 

(матични број)  
 

(ПИБ)  М.П. 
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Прилог 5. 

Понуда 

Бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара –Електрична парно 

конвекцијска пећница, ЈНМВ бр. 3/2019 

  (потпис) 

 

Ред. 

број 

Назив  производа Јед. мере Kоличина 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Једин.Цена  

(без ПДВ-а) 

Дин/јед мере 

Укупна цена  

( без ПДВ-а ) 

( 4х5) 

Укупна цена  

(са ПДВ-м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Електрична парно конвекцијска 

пећница 
Ком. 1 

   

УКУПНО    

 

 

 

Рок важења понуде: _________ дана (најмање 90). 

Рок испоруке: ________________дана (максимум 30 дана) од дана пријема захтева Наручиоца, а на основу 

закљученог уговора. 

Гарантни рок:__________месеца (минимум 24 месеца) од дана потписивања Записника о квалитативном и 

квантитативном пријему. 

Рок одзива по пријави квара________ сата (максимум 24 сата) од сата пријаве квара од стране Наручуиоца. 

Рок за отклањање квара у гарантном року_________ сата (максимум 24 сата) од сата пријаве квара од стране 

Наручуиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: _________________ 

  Понуђач: 

 

Место: _________________ 

  

                    М.П.  Овлашћено лице понуђача 

   

  (потпис) 
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Прилог 6.1 

 

Извод из регистра надлежног органа 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.1 
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Прилог 6.2 

 

Доказ о неосуђиваности 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.2 
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Прилог 6.3 

 

Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.3 
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Прилог 6.4 

 

 

Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.4 
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Прилог 6.5 

 

 

ИЗЈАВА 

 

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У складу са чланом 74.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије" 

бр.124/12 и 168/15), понуђач 

 

___________________________________________________________________________ 

(пун назив и адреса понуђача) 

 

изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су приликом 

састављања понуде за учестоввање у поступку јавне набавке бр. 3/2019 - поштоване обавезе 

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

заштити животне средине те да смо имаоци права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 

посла. 

 

Датум: _________________  Понуђач: 

Место: _________________   

 М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

  (потпис) 
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Прилог 6.6 

А)Доказ да је понуђач за период који није дужи од пет година од дана 

објављивања позива за подношење понуда (28.5.2019. године), испоручио и 

монтирао минимум 5 (пет) електричних паро конвекцијских пећница 

понуђеног произвођача 

Б) Доказ да је понуђач овлашћен да продаје и сервисира опрему 

 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.6 
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Прилог 6.7 

 

 

А)Докази да понуђач у моменту подношења понуде поседује-користи 

најмање једно сервисно возило максималне носивости до 3500 кг  

 

Б) Докази да понуђач поседује сертификат којим се доказује оспособљеност 

за сервис и одржавање уређаја , и који важи за 2019. годину за сервисирање 

и издавање гаранције на извршене радове (СЕРВИС ПАРТНЕРСТВО) 

 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.7 
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Прилог 6.8 

 

Доказ да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 

а) 1 (једно), по било ком основу, радно ангажовано лице на пословима 

сервисера са завршеном обуком за парноконвекциске пећнице 

б) минимум 1 (једно), по било ком основу, радно ангажовано лице на 

пословима кувара са завршеном обуком за рад на парноконвекцијским 

пећницама 

Приложити (захефтати) уз Прилог 6.8 
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Прилог 7. 

 

ИЗЈАВА  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије" бр.124/12, 

14/15 и 168/15), понуђач 

 

___________________________________________________________________________ 

(пун назив и адреса понуђача) 

 

изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуда за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр.3/2019 - поднета независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 

посла. 

 

 

Датум: _________________  Понуђач: 

Место: _________________   

 М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

  (потпис) 
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Прилог 8. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 

Уговорне стране: 
 

1.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ – Милице Ценић бб, ПИБ: 

101375378,  матични број: 07166486, Број рачуна: 840-981660-68, Назив банке: Управа за 

трезор, кога заступа директор: Данијела Јовић ( у даљем тексту: Наручилац)  

 

и 

2.________________________________________________________, са седиштем у ул. 
 
_________________________________, ПИБ___________, Матични број ___________, 
 
 број текућег рачуна _____________________ назив банке _______________________,  
 
кога заступа _________________________ (у даљем тексту: Испоручилац). 
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Уговорне стране констатују:  
- Одлуком Наручиоца бр.__________ од.________________ ,године покренуо поступак јавне 
набавке мале вредности – Електричне парно ковекцијске пећнице, за ЈНМВ 3/2019  
-да је Испоручилац доставио понуду бр.__________од____________године која се налази у 
прилогу овог уговора и његов је саставни део; 
 -да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим 
захтевима из конкурсне документације;  
-да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама на основу понуде 
испоручиоца и одлуке о додели уговора бр.__________ од_____________године изабрао 
испоручиоца добара наведених у члану 2.  
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је јавна набавка мале вредности - Електричне парно ковекцијске 
пећнице за потребе Наручиоца у свему према спецификацији датој у конкурсној 
документацији која је предмет јавне набавке наручиоца на позицији Плана јавних набавки за 
2019. годину 1.1.4. – Бела техника, оглашене на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца www.talenti.edu.rs  
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА  

Члан 3. 
На основу прихваћене понуде бр. ____________ од __________ уговарачи утврђују да ће се 
добра испоручивати до нивоа понуђене вредности јавне набавке у износу од 
_____________динара без ПДВ-а, односно у износу од _____________динара са ПДВ-ом, а у 
свему према јединичним ценама без ПДВ-а из Обрасца понуде. Цене из понуде су фиксне, 
изражене у динарима, не могу се мењати и чине саставни део уговора.  
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана од дана 
достављања фактуре за испоручено добро по добијању средстава из Буџета од стране 
оснивача Наручиоца.  
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА  
Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да изврши испоруку добара из члана 2. овог уговора за потребе 
Наручиоца и то:  
- у свему према Техничкој спецификацији, садржаној у конкурсној документацији за 
предметну јавну набавку, и другим захтевима наручиоца из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, у року од ________ дана од дана закључења уговора (биће преузето 
из понуде).  
- fco адреса наручиоца, Ћуприја, Милице Ценић бб.  
- монтажа добра и пуштање у рад; 
- обука куварског особља. 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да :  
- изврши плаћања, у складу са чланом 3. и 4.овог Уговора.  
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 7. 
Гарантни период за предмет из члана 1. овог Уговора је _______(минимално 24) месеца од 
датума испоруке истог.  

Испоричилац се обавезује да обезбеди сервис у време трајања гарантног рока. 

Испоричилац се обавезује да обезбеди сервис још ______ година (минимум 10 година) ван 

гарантног рока. 

Испоричилац се обавезује да се у року од____ сати (максимум 24 сата) од сата пријаве квара 

Наручиоца одазове по пријави квара. 

Испоричилац се обавезује да (у гарантном року) у року од_______ сати (максимум 24 сата) 

од сата пријаве квара Наручиоца отклони квар.   
 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу две уредно 
потписане сопствене бланко менице, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у 
висини од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на 
први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у гарантном року. Меница за 
добро извршење посла мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. Меница за 
отклањање недостатака у гарантном року мора да важи 10 дана дуже од истека гарантног 
рока. Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију ОП обрасца и картона 
депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора 
бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 
5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ  

Члан 9. 
Уколико Испоручилац са којим је закључен уговор не испоручи предмет набавке у 
уговореном року, Наручилац може да тражи од Испоручиоца за сваки дан закашњења да 
плати Наручиоцу износ од 0,5% од уговорене вредности без ПДВ-а, с тим да укупан износ 
уговорне казне не може прећи 10% уговорене вредности без ПДВ-а која је утврђена у овом 
уговору. Наручилац има право да захтева и испуњење обавезе и уговорну казну. Наручилац 
не може захтевати уговорну казну због задоцњења ако је примио испуњење обавезе, а није 
без одлагања саопштио Испоричиоцу да задржава своје право на уговорну казну. Став 1. овог 
члана се не примењује ако је до кашњења дошло из узрока за који Испоручилац не одговара. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете.  
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КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА  

Члан 10. 
Испоручилац гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора бити у складу са техничком 
спецификацијом (из Конкурсне документације). Испоручилац гарантује за квалитет и 
понуђене параметре испорученог предмета уговора. Пријем добара ће се констатовати 
потписивањем Записника о квалитативном и квантитативном пријему без примедби и 
провером:да ли је испоручена уговорена количина добара да ли су добра испоручена у складу 
са траженим карактеристикама. Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора 
установи било какав недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од 
прихваћених стандарда, Наручилац је дужан да истакне приговоре и рекламације 
Испоручилацу приликом преузимања добара, а за скривене мане у року од 5 (пет дана) од 
дана пријема добара, и то у писменом облику. Испоручилац је дужан да изврши неопходну 
замену добара по сачињавању Записника о рекламацији. Добра морају бити допремљена, 
упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе, како би се обезбедила 
од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и у складиштењу. 
Испоручилац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу 
Наручиоца наменским возилом, на сопствени трошак превоза и осигурања.Уговорена цена 
обухвата сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи кварење, 
оштећење или губитак добара. Испоручилац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу 
током транспорта, или евентуално погрешно упаковану, надокнадити Наручиоцу о свом 
трошку.  
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  

Члан 11. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица обе 
уговорне стране и траје до испоруке добара, односно до реализације уговорених средстава 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
Испоручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о 
насталој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које 
могу утицати на реализацију овог уговора.  

Члан 13. 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима.  

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или тумачењу овог 
Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у складу са Законом о 
облигационим односима и другим позитивним прописима. У случају да се примена и 
тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, 
уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Крагујевцу 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по два (2) примерка.  
 

ЗА НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР 

Школе за музичке таленте 

у Ћуприји 

Данијела Јовић 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
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Прилог бр.1 - Понуда број: ____________од _________2019.године 

 

Напомена: ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о Јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Наручиоц ће Управи за јавне набавке доставити  доказ 

негативне референце. 
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Прилог 9.  

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

ЗА НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА  
 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 
ПОЈЕДИНАЧНИ 

ИЗНОСИ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНОС:  

 

 

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 (члан. 88 став 2. ЗЈН). 

 

 

Датум: _________________  Понуђач: 

Место: _________________   

 М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

  (пун потпис) 

 


