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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 

у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности редни број 

ЈНМВ/10/2017 од 13. 04. 2016. године под посл. бр.MNT-498/K/2017 - B/25/1 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – Набавка опреме за кухиње у средњим стручним 

школама 

 ЈН бр. ЈНМВ/10/2017  
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III 
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сл. 

5 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

15 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 22 

VI Образац понуде 29 

VII Модел уговора 36 

VIII  Образац трошкова припреме понуде 40 

IX Образац изјаве о независној понуди 41 

X Oбразац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 42 

  

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/10/2017 

 3/ 42 

  

 

 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

Адреса: СУБОТИЦА, Аге Мамужића 11/2 

Интернет страница: www.mnt.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ/10/2017 су ДОБРА – Набавка опреме за кухиње у 

средњим стручним школама 

 

4. Контакт (лице или служба)  

Лицe за контакт: Балаж Сич, 

Е - mail адреса: szucs@mnt.org.rs  

телефон: 0695801672  

 

 

 

 

 

  

http://www.mnt.org.rs/
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ/10/2017 су ДОБРА – Набавка опреме за кухиње у средњим 

стручним школама - 39220000 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за 

угоститељство 

 

2. Партије 

- 
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III  ЗАХТЕВАНЕ ОСНОВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ 

ЦЕНА, РОК ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, КРИТЕРИЈУМ ДОДЕЉИВАЊА 

У циљу испуњавања одговарајућих техничких карактеристика за набавку кухињске 

- угоститељске опреме, приказујемо вам основне техничке карактеристике које 

тражена опрема треба да испуни, а због интернационалних назива и израза је опис 

предмета латиничним писмом према следећем: 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA DOBARA 

Редни 

број 

Име опреме Опис Количина 

(комада) 

1. MESILICA ZA 

TESTO 

Za različite vrste testa  

-struktura obložena bojom otpornom na ogrebotine; 

-delovi koji dolaze u kontakt sa hranom ( posuda, 

spirala i šipka mešača za testo ) od nerđajućeg čelika; 

- sigurnosni mikroprekidač na poklopcu posude;  

- poklopac od zatamnjenog polikarbonata 

Dimenzije : 670x 390x600 mm 

Kapaciteta : 22 litra - 18 kg testa 

Proizvodnja : 54 kg/sat 

Snaga:  0,75 kW, S 

Napon: 230V/1N/50Hz 

Zaštita od preopterećenja  

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

2. RUČNI OMEKŠIVAČ 

VODE 

Kapacitet 12 litara 1 

3. PANJ ZA MESO Konstrukcija od inoksa AISI304 debljne min. 0,8 mm 

koterm ploča debljine min. 100 mm  

otvoreno postolje sa ukrućenjem na sve četiri strane  

Dimenzije: 500x700x870 mm  

1 

4. KONVEKCIJSKA 

ELEKTRIČNA PEĆ  

Kapacitet: 4 pleha  600x400 mm 

Razmak između vođica min. 75 mm  

Snaga: 5.3 Kw (±3%) 

Napon: 230V/1N 

Dimenzije: 800x706x472 mm  

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

5. ŠPORET 

ELEKTRIČNI 

Staklokeramička ploča 

Zapremina rerne min. 66 lit.,  

Sa osvetljenjem, sa dva pleha i rešetkom; termički 

osigurač koji se automatski isključuje; dvoslojno 

staklo na vratima;  

Potrošnja energije: max 0,85 kWh 

(ventilatorska),max 0,95 kWh (konvencionalna); 

BOJA BELA:  

Dimenzije (šxdxv): 60x60x85 cm 

1 

6. VEŠ MAŠINA Minimum 20 programa  

Brzi program 30°C 

Hladno pranje  

Eco sistem 

Broj obrtaja centrifuge: minimum 1200 obrt/min, 

podesiv, isključuje se 

Zapremina bubnja: minimum 54 lit. 

Led ekran  

Energetski razred A+++ 

1 
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Nivo vode senzorski 

Zaštita od poplave  

Kapacitet do 7 kg 

Priključna snaga 2250 W(±3%) 

Dim. aparata (šxdxv) 60x60x85 cm 

Težina aparata 70 - 75 kg 

Boja bela  

7. MAŠINA ZA 

SUŠENJE VEŠA 

Kapacitet: min. 7 kg 

Električni grejač 

Zapremina bubnja: min. 117 lit. 

Prečnik vrata: min. 35 cm 

Ugao otvaranja vrata: 180 ° 

Reverzibilno okretanje bubnja 

Direktan odvod kondenzata 

Led ekran ;Inox bubanj 

Priključna snaga 2450 W(±3%) 

Dimenzije (šxdxv): 60x60x85 cm 

Boja bela  

1 

8. SUDOMAŠINA Tip: Samostojeća 

Min.12 kompleta 

Broj programa min. 6  

Indikator odabranog programa  

Zvučni signal za završetak pranja  

Unutrašnjost nerđajući čelik  

Servisna dijagnostika  

Sa dve korpe  

Preklapajući nosači za tanjire u donjoj korpi  

Min. dve brizgaljke 

Upotreba tablete 3 u 1  

Samočisteći filter  

Energetski razred A++ 

Dim. (šxdxv) 60x60x85 (±3%) 

1 

9. ZAMRZIVAČ Tip: Horizontalni 

Kapacitet zamrzivača: min 307 lit. 

brzo zamrzavanje 

sa dve korpe  

signal za visoku temperaturu 

Vreme čuvanja u slučaju nestanka el.energije min. 32 

sata 

Priključna snaga 130 W(±3%)  

Dim.(šxdxv)110x70x85 cm (±3%) 

1 

10. FRIŽIDER Tip: Samostojeći   

Tehnologija hlađenja NoFrost Plus ili odgovarajuće 

Energetska klasa min A+  

Zapremina frižidera min 220 lit.  

Zapremina zamrzivača 85 lit. 

LED osvetljenje 

Min. četiri police u  frižideru 

Min. tri fioke u zamrzivaču  

Vreme čuvanja u slučaju nestanka el.energije min. 20 

sati 

Dim.(šxdxv) 60x65x190cm (±3%) 

Boja bela  

1 
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11. RUČNI MIKSER 

 

Tip: Bez posude 

Priklj.snaga: мин. 420 W 

Sa dve metlice dva  nastavka za gnječenje   

Min. 4 brzine 

Priključni kabal min. 1 m 

Prostor za kabal  

Boja bela  

3 

12. ŠTAPNI MIKSER 

PROFESIONALNI 

Za sosove  

Promenljive brzine 1500-14000  obrtaja/min 

Dužina štapa min.155 mm 

Štap, zvono i delovi potpuno od nerđajućeg čelika  

Štap i delovi su odvojivi 

Sa spiralnim kablom koji se može produžiti 

Napon 230V/1N 

CE sertifikat ili odgovarajuće 

2 

13. SECKALICA Za seckanje voća i povrća, mesa, orašastih plodova 

Nož sa dvostrukim sečivom od nerđajućeg čelika  

Dugme za dodatnu snagu  

Sa gumenim nogicama  

Snaga: min 400 W 

3 

14. BLENDER Zapremina posude min 1,5 lit. 

Merna posuda sa otvorom na vrhu  

Nož četvorodelni od nerđajućeg čelika  

Min. 3 brzine  

Funkcija za trenutni rad  

Vakumske nogice  

Prekidač sigurnosti 

Snaga min 600W 

Priključni kabal min. 1 m 

Boja bela  

2 

15. PEGLA Funkcija za samočišćenje i prskanje; suvo peglanje  

Sa posudom za dolivanje vode  

Sistem protiv sakupljanja kamenca 

Vertikalni ispust pare   

Dužina kabla min. 2 m sa prostorom za odlaganje  

Snaga 2200W(±3%) 

1 

16. TOSTER Sa funkcijom za zagrevanje i odmrzavanje  

Automatsko izbacivanje  

Tacna za mrve koja se izvlači  

Min. 6 stepeni zagrevanja  

Priklj.kabal min. 1 m 

Priklj. snaga 850W(±3%) 

Napajanje: 220V - 240V / 50 Hz 

2 

17. VAGA KUHINJSKA  Elektronska , led displej  

Do 5 kg , funkcija tare 

2 

18. ELEKTRIČNA PEĆ broj etaža - 3 

- kapacitet (plehovi 400x600) - 6 

- korisna širina peći - 850 mm 

- korisna dubina peći - 670 mm 

- spoljna širina peći - 1260 mm 

- spoljna dubina peći - 1080 mm 

- električna snaga - 20 kW 

- grejači su razdvojeni (plafon i patos rade nezavisno) 

1 
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- upravljanje radom grejača je pomoću digitalnih 

upravljačkih panela i solid state relay-a;  

- Upravljanje svim ostalim funkcijama peći vrši se 

takođe preko ovih panela. 

- svaka etaža poseduje rasvetu 

- eksterijer peći je kompletno izrađena od inoxa  

- vrata etaža su izrađena od kaljenog termootpornog 

stakla 

- peć poseduje švelove za etaže dovoljne snage za sve 

proizvode, uključujući i hleb 

--radijalni turbinski ventilator za odvođenje pare 

ispod haube van prostorije  

- ispod peći se nalazi fermentaciona komora za dupli 

kapacitet peći sa grejanjem ambijenta i ugrađenim 

švelom 

19. MAŠINA ZA LED 

(LEDOMAT) 

INOX izrada, vodeno hlađenje, šuplje kocke leda, 

Kapacitet min. 23 kg / 24 h 

Kapacitet spremnika: 10 kg 

Kontrolna ploča pokazuje status rada mašine, status 

alarma-manjak vode;Vrata sa šarkama i zaptivkom 

Priklj.napon: 220-240V/50 Hz/1N 

Dimenzije : 400x545x690 mm 

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

20. PROFESIONALNA 

UNIVERZALNA 

SECKALICA 

Za obradu povrća i voća 

Sa diskom za sečenje na komadiće 2 i 4 mm, za 

rendanje 5 mm, trakice 2x4 mm, za kockice 8x8x8 

mm za pomfrit 10x10 mm 

Svi delovi koji dolaze u kontakt sa hranom su 

uklonjivi 

Veliki ovalni otvor 

Okrugli otvor min.fi 55 mm  

Brzina min. 350 rpm  

Snaga min. 0,5 kW   

Napon: 230V/1/50Hz  

Nečujan rad motora 

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

21. PROFESIONALNI 

TOSTER 

Gornja i donja ploca rebraste 

Čelična ploča min.debljine 7 mm 

Dimenzije ploce min.260x240 mm 

Temperaturni rezim 50-3000C 

Snaga 3 kw (±3%) 

Napon:230V/1N 

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

22. DIGITALNA VAGA Tas od inoksa 

Kapacitet 15/30 kg, 5/10 gr,  LCD ekran, prikaz 

obostrano, tasa 230h190 mm (±5%) ,  

napaja se pomoću strujnog adaptera, baterije 

C(9V/300mA 

1 

23. PROFESIONALNA 

MIKROTALASNA 

PEĆNICA 

Kapacitet min. 30 lit. 

Min. 4 nivoa snage 

Tajmer 0-10 min. 

Sistem rotacije talasa 

Sa rasvetom  

1 
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Materijal izrade INOX spolja i iznutra 

Napon 230/1N/50Hz 

Snaga min. 1,6  kW 

24. TERMOS ZA 

TRANSPORT HRANE 

Zapremine 25 Lit, sa tri štelujuće kopče na preklop za 

zatvaranje termosa, dve bočne ručke za nošenje i 

ručkom na poklopcu; materijal izrade nerđajući 

kiselo otporni inox  AISI 304 18/10 – Cr/Ni(Č4580); 

sa duplim zidom i izolacijom od stiropora min.10mm  

Posuda sadrži  dihtung izrađen od polipropilena, koji 

se lako skida;   

Prečnik  spoljni 340 mm 

visina 440 mm 

2 

25. APARAT ZA KAFU Profesionalni poluautomatski aparat sa rucnim 

omekšivacem vode, pocetak i završetak pripreme 

kafe se odvija pomocu jednog dugmeta, stvaranje 

tople 

vode i pare, broj grupa: 2, automatsko punjenje 

bojlera, 

motor-pumpa interna, zapremina kazana min 4,9 lit; 

Instalisana snaga  max. 4500W 

Napon monofazni  

dim. 630X545X470 (±3%) 

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

26. MLIN ZA KAFU Profesionalni, kapaciteta mlevenja min 8,5kg/sat 

Motor 1350rpm, 220W 

Napon 230V/1~50Hz 

CE sertifikat ili odgovarajuće 

1 

27. PICA PEĆ Profesionalna električna pica peć,  

sa dve etaže unutrašnjih dimenzija min. 

700x700x150 mm 

Digitalni termometar 

Unutrašnje svetlo  

Toplotna izolacija min. 150 mm  

Ploče debljine min. 12 mm; 

Temperatura  50-4500C 

Od inoxa; napon trofazni  

Snaga 9,5 kW (±3%) 

Dimenzije max. 990x850x800 mm 

1 

28. BLENDER 

PROFESIONALNI 

Priključna snaga min. 750 W   

Posuda kapaciteta 2 lit 

Mikro prekidač na poklopcu  

Dodavanje sastojaka tokom rada kroz otvor na 

poklopcu 

Broj obrtaja 14000-24000 rpm 

Napon 230V/1N/50Hz 

1 

29. PEKAČ ZA HLEB Sa dve posude z apečenje hleba  

Veličina hleba 750-900 gr 

Program za pripremu testa 

Održavanje toplote  

Osvetljena unutrašnjost 

Zvučni signal 

Odloženi start 

Indikator rada 

1 
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Programi za rast I brzo pečenje  

Neklizajuća osnova  

Automatsko gašenje  

Kabal min. 1 m  

Grejači 600W (±3%) 

30. ESCAJG 24 Inox escajg 24/1 – pakovanje 

Materijal: Inox 18/10  

Debljina 3 mm 

Kašika dužine 195 mm 

Viljuška dužine 195 mm 

Nož dužine 230 mm  

Kašičica dužine 140 mm 

1 

31. PLEH - KALUP Dimenzije:39 x 23,5 x 7,8 cm 

inox 

3 

32. FRANCUSKA 

KAŠIKA 

Inox – cetvrtasta 

Dimenzije: 12cm x8cm  

4 

33. NOŽEVI Set noževa 6 kom 

Sa pvc drškom 

Mesarski 25/19/14,5 cm  

Pandler 18/ 16,5 cm 

Za ljuštenje 6 cm  

4 

34. PLITKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM 24 CM 

Visina (mm):145 

Prečnik (cm):24 

Zapremina (l):6,25 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje:i mašinsko pranje 

1 

35. PLITKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM  28 CM 

Visina (mm):160 

Prečnik (cm):28 

Zapremina (l):9,75 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje:i mašinsko pranje 

1 

36. PLITKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM 30 CM 

Visina (mm):170 

Prečnik (cm):30 

Zapremina (l):12 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje: i mašinsko pranje 

1 

37. ŠERPA SA 

POKLOPCEM 28 CM 

Visina (mm):95 

Prečnik (cm):28 

Zapremina (l):5,75 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje: i mašinsko pranje 

1 

38. DUBOKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM 32 CM 

Visina (mm):150 

Prečnik (cm):32 

Zapremina (l):12,1 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje:Ručno i mašinsko pranje 

1 

39. DUBOKA ŠERPA 

POKLOPCEM 32 CM 

Visina (mm):195 

Prečnik (cm):32 

1 
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Zapremina (l):15,7 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje:i mašinsko pranje 

40. LONAC SA 

POKLOPCEM 28 CM 

Visina (mm):280 

Prečnik (cm):28 

Zapremina (l):17 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje: i mašinsko pranje 

1 

41. LONAC SA 

POKLOPCEM 30 CM  

Visina (mm):300 

Prečnik (cm):30 

Zapremina (l):21,25 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje: i mašinsko pranje 

1 

42. LONAC SA 

POKLOPCEM 24 CM 

Visina (mm):240 

Prečnik (cm):24 

Zapremina (l):10,75 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

Održavanje: i mašinsko pranje 

1 

43. EXPRES LONAC 7 L Visina (mm):165 

Prečnik (cm):24 

Zapremina (l):7 

Materijal:Inox 

Poklopac:Sa 

1 

44. TIGANJ 24 Visina (mm):35 

Prečnik (cm):24 

Materijal:Teflon 

Boja:Crna/plava 

1 

45. TIGANJ 28 Visina (mm):38 

Prečnik (cm):28 

Materijal:Teflon 

Boja:Crna/zelena 

1 

46. PROFESIONALNI 

TIGANJ 28 

Visina (mm):40 

Prečnik (cm):28 

Materijal:Aluminijum 

Boja:Tamno siva 

1 

47. PROFESIONALNI 

TIGANJ 32  

Visina (mm):45 

Prečnik (cm):32 

Materijal:Aluminijum/teflon 

Boja:Crna/plava 

1 

48. PEKAČ PORCELAN Dimenzije:37x25cm 

Dubina:5cm 

Materijal:Porcelan 

Boja:Bela 

1 

49. PEKAČ PORCELAN Dimenzije:35x21 

Dubina:5cm 

Materijal:Porcelan 

Boja:Bela 

1 

50. SERVIS ZA 

RUČAVANJE ZA 6 

1.Tanjir desert 19cm arcopal 

2.Tanjir duboki 21cm arcopal 

4 
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OSOBA 3.Tanjir plitki 25cm arcopal 

4.Činija 24cm arcopal 

51. ČAŠE Boja:  Transparent 

Materijal:  Staklo 

Visina: 14cm 

Sirina: 6cm 

Zapremina:280ml 

Može se prati u mašini za pranje sudova 

60 

52. ŠOLJE  Boja:Bela 

Materijal: Porcelan 

Visina: 10cm 

Širina: 8cm 

Zapremina: 250 cl 

60 

53. STOLJNJACI  beli damast 140x140 pamuk 100%, damast tezina 

210 gr/m2, skupljanje po duzini i sirini 4% 

45 kom 

54. STOLJNJACI  beli damast 180x140 pamuk 100%, damast tezina 

210 gr/m2, skupljanje po duzini i sirini 4% 

30 kom 

55. SALVETE  bele damast 60x60 pamuk 100%, damast tezina 210 

gr/m2, skupljanje po duzini i sirini 4% 

100 kom 

56. NADSTOLNJAK  boja traka (pastel) 40x140 pamuk 100%, damast 

tezina 210 gr/m2, skupljanje po duzini i sirini 4% 

40 kom 

57. STOLNJAK U BOJI  140x140 pamuk 100%, damast tezina 210 gr/m2, 

skupljanje po duzini i sirini 4% 

30 kom 

58. STOLNJAK U BOJI  180x140 pamuk 100%, damast tezina 210 gr/m2, 

skupljanje po duzini i sirini 4% 

20 kom 

59. SALVETE U BOJI  60x60 pamuk 100%, damast tezina 210 gr/m2, 

skupljanje po duzini i sirini 4% 

100 kom 

60. NADSTOLJNJAK U 

BOJI  

80x80 pamuk 100%, damast tezina 210 gr/m2, 

skupljanje po duzini i sirini 4% 

30 kom 

61. PODTANJIR 

(GEDEKTELER)  

 MELAMIN FI 38 60 kom 

62. PLITKI TANJIR Porcelan FI 27CM 150 kom 

63. DUBOKI TANJIR Porcelan FI 25 CM 150 kom 

64. DESERTNI TANJIR Porcelan FI 21,5 CM 150 kom 

65. INOX UKRASNA 

TACNA 

FI 16 INOKS 35 kom 

66. NOSAČ KIBLE  STUBNI INOKS 4 kom 

67. ŠTIPALJKA KRIŠKA 

LIMUNA 

INOKS 8 kom 

68. IZLIVAČ ZA PIĆE  PVC BARSKI IZLIVACI 12 kom 

69. GUMA BARSKA  45 X 31 CM PVC 2 kom 

70. PODLOGA PVC ZA 

ČAŠE  

33 X33 PROVIDNA PVC 2 kom 

71. BARSKA DASKA  Pvc 40X25X2 CM BELA 3 kom 

72. DRŽAČ SALVETA  Inox 19X19 VISINA 6,5 CM 8 kom 

73. ČAŠA JAZZ  330ml, h 200mm, fi 71 mm,staklo 12 kom 

74. BOKAL  1l bistro staklo, h 186 mm, fi 93 mm 8 kom 

75. ČAŠA SLADOLED 

FORTUNA 

30 cl, h 180 mm, fi 125 mm 12 kom 

76. INOX POSUDA ZA 

LED 

Kofica inoks za led fi 14 cm 4 kom 

77. NOŽ BARSKI ZA Drska PVC, secivo inoks 22,5 cm 4 kom 
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DEKORACIJU 

78. MUDLER PROVIDNI 

PVC 

Tucak za led providni PVC 2 kom 

79. ŠTOPCIGER 

KONOBARSKI 

Inoks 6 kom 

80. SET ZA BARMENE 

5/1 

Pvc 24x15 h 11 2 kom 

81. HVATALJKA ZA 

LED RF 

Inoks duzine 16 cm 12 kom 

82. KAŠIKA BARSKA 

OVALNA RF 

Inoks, duzine 27 cm 8 kom 

83. ŠOLJA CAPP.  Bela porcelan 25 cl 12 kom 

84. ŠOLJA CAPP.  Bela porcelain 35 cl 12 kom 

85. ČAŠA KONJAK 

RISERVA  

Casa riserva konjak 53 cl 12 kom 

86. ČAŠA MARGARITA  33 cl, h 174 mm, fi 117 mm 12 kom 

87. MIX KOKTEL ČAŠA  38 cl, h 176mm, fi 74 mm  4 kom 

88. VAKUM PUMPA ZA 

VINO 

2 vakum gume, fi 3.5 cm, h 15 cm 4 kom 

89. BARSKI 

POSLUŽAVNIK 

AJNCER  

Neklizajuca guma fi 35,5 cm 6 kom 

90. BARSKA MERICA 

PIĆA  

Fi 6/5,  h 6 cm, 2/4 cl 4 kom 

91. BARSKA MERICA 

PIĆA 0,05 RF 

Fi4, h 8,5cm, 2,5/5 cl 4 kom 

92. BARSKA VILJUŠKA 

RF 

Inoks 50 cm 8 kom 

93. VILJUŠKA ZA 

PEČENJA RF 

Inoks 27 cm 4 kom 

94. NOŽ ZA ODRESKE 

RF 

Noz biftek 22 cm 4 kom 

95. VILJUŠKA ZA RIBU 

RF 

Inoks 17,8 cm 12 kom 

96. NOŽ ZA RIBU RF Inoks 19,5 cm 12 kom 

97. ČAŠA ZA VODU - 

STAKLENA 

Staklo, 27,5 cl, 4 141 mm, fi 61,5 mm 200 kom 

98. POSLASTIČARSKI 

PLEHOVI 

Inoks 65x53x3 cm 10 kom 

99. TEPSIJA  Tepsija konobarska fi .34 cm 6 kom 

100. VILJUŠKE 

RESTORANTSKE 

Inoks 19,5 cm 200 kom 

101. NOŽEVI  

RESTORANTSKI 

Inoks 21 cm 200 kom 

102. KAŠIKE 

RESTORANTSKE 

Inoks 19,5 cm 200 kom 

103. DESERTNE KAŠIKE  Inoks 17,5 cm 100 kom 

104. DESERTNI NOŽEVI Inoks 20,5 cm 100 kom 

105. DESERTNE 

VILJUŠKE 

Inoks 18 cm 100 kom 
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НАПОМЕНА:  

Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог или извод из каталога произвођача 

понуђеног добра са назначеним моделом/типом понуђеног добра и копије захтеваних 

сертификата, за сва добра из техничке спецификације. 

 

Понуђач је дужан да пре отварања понуда достави узорке за добра на редном броју 

30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67

,68,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,93,94,95,96,99,100,101,102,103,104,105по 

један примерак, са декларацијом робе из техничке спецификације. Узорци се достављају 

упаковани у кутију са назначеним бројем јавне набавке и реверсом са уписаним добрима-

узорцима по редном броју из техничке спецификације. Наручилац задржава узорке а по 

окончању поступка их враћа понуђачима о својем трошку. Узорке изабраног понуђача 

наручилац задржава до комплетне испоруке уговорених добара, као контролне узорке 

приликом испоруке.   

 

ГАРАНТНИ РОК: Понуђач је дужан да наведе гарантни рок произвођача за сва добра из 

техничке спецификације, на сопственом меморанндуму. Минимални гарантни рок који 

наручилац захтева је 12 месеци. 
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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 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 

и то (заокружити одговор): 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

и то:  

Неопходан финансијски капацитет: 

Да рачун Понуђача није био у блокади последњих шест  месеци пре отварања 

понуда  

 

Неопходан финансијски капацитет понуђач доказује достављањем потврде о 

броју дана неликвидности, издатом од стране Народне банке Србије или 

упућивањем на интернет страницу где су ти подаци доступни.  

 

Неопходан пословни  капацитет: 

Да понуђач у моменту подношења понуде има успостављен систем менаџмента 

квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, систем менаџмента 

заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005, 

систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима 

стандарда SRPS OHSAS 18001:2008 за обим сертификације  производња или 

продаја угоститељске опреме. 

 

Неопходан пословни капацитет понуђач доказује достављањем копија важећих 

сертификата издатих од стране акредитованих сертификационих тела за тражени 

обим сертификације 
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Неопходан технички капацитет: 

1. да понуђач у моменту подношења понуде располаже са најмање једним 

доставним возилом минималне носивости 900 кг 

Неопходан технички капацитет понуђач доказује достављањем копија важећих 

саобраћајних дозвола са читачем за свако возило и одштампаном сликом 

регистрационе налепнице из којих се виде регистарски бројеви возила као и 

датум истека важења регистрације. Уколико понуђач није у саобраћајној дозволи 

наведен као власник возила, поред важећих саобраћајних дозвола доставити и 

правни основ коришћења истог (фотокопију уговора о купопродаји, уговора о 

закупу или уговора о лизингу ). 

 

2. да је понуђач, у моменту подношења понуде, овлашћен за сервисирање 

предметних добара из техничке спецификације од стране произвођача за 

добра на редним бројевима 1,4,12,18,19,20,21,23,25,26,27 и 28 и да има радно 

ангажованог минимум једног сертификованог/овлашћеног сервисера од 

стране произвођача понуђених добара, за наведена добра из техничке 

спецификације. 

 

Неопходан технички капацитет понуђач доказује достављањем копије 

овлашћења/потврде издате од стране произвођача да је понуђач овлашћен за 

сервисирање понуђеног добра и копијом овлашћења/сертификата за сервисера 

издата од стране произвођача понуђеног добра, при чему треба доставити и 

доказ о радном ангажовању: уговор о раду или други доказ у складу са Законом о 

раду.  

 

Неопходан кадровски капацитет: 

Да понуђач у моменту подношења понуде има минимум три радно ангажована 

лица на пословима извршења јавне набавке, од којих минимум један на радном 

месту возач, минимум један на радном месту сервисер-електричар, минимум 

један на радном месту комерцијалисте. 

 

Неопходан кадровски капацитет понуђач доказује достављањем копије основа 

радног ангажовања (радне књижице и уговора о раду за лица запослена на 

неодређено и/или одређено време односно други доказ у складу са Законом о 

раду за лица која су ангажована по другом основу. Фотокопије важећих возачких 

дозвола Б категорије за лица која су ангажована као возачи. 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

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

услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем одговарајућих доказа тј. 

документима којим се јасно и недвосмислено може доказати да испуњавају тражене 

додатне услове и то: 

Неопходан финансијски капацитет: 

Да рачун Понуђача није био у блокади последњих шест  месеци пре отварања 

понуда  

 

Неопходан финансијски капацитет понуђач доказује достављањем потврде о 

броју дана неликвидности, издатом од стране Народне банке Србије или 

упућивањем на интернет страницу где су ти подаци доступни.  

 

Неопходан пословни  капацитет: 

Да понуђач у моменту подношења понуде има успостављен систем менаџмента 

квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, систем менаџмента 

заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005, 

систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима 

стандарда SRPS OHSAS 18001:2008 за обим сертификације  производња или 

продаја угоститељске опреме. 

 

Неопходан пословни капацитет понуђач доказује достављањем копија важећих 

сертификата издатих од стране акредитованих сертификационих тела за тражени 

обим сертификације 

 

Неопходан технички капацитет: 

1. да понуђач у моменту подношења понуде располаже са најмање једним 

доставним возилом минималне носивости 900 кг 

Неопходан технички капацитет понуђач доказује достављањем копија важећих 

саобраћајних дозвола са читачем за свако возило и одштампаном сликом 

регистрационе налепнице из којих се виде регистарски бројеви возила као и 

датум истека важења регистрације. Уколико понуђач није у саобраћајној дозволи 

наведен као власник возила, поред важећих саобраћајних дозвола доставити и 

правни основ коришћења истог (фотокопију уговора о купопродаји, уговора о 

закупу или уговора о лизингу ). 

 

2. да је понуђач, у моменту подношења понуде, овлашћен за сервисирање 

предметних добара из техничке спецификације од стране произвођача за 

добра на редним бројевима 1,4,12,18,19,20,21,23,25,26,27 и 28 и да има радно 

ангажованог минимум једног сертификованог/овлашћеног сервисера од 

стране произвођача понуђених добара, за наведена добра из техничке 

спецификације. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/10/2017 

 18/ 42 

  

 

Неопходан технички капацитет понуђач доказује достављањем копије 

овлашћења/потврде издате од стране произвођача да је понуђач овлашћен за 

сервисирање понуђеног добра и копијом овлашћења/сертификата за сервисера 

издата од стране произвођача понуђеног добра, при чему треба доставити и 

доказ о радном ангажовању: уговор о раду или други доказ у складу са Законом о 

раду.  

 

Неопходан кадровски капацитет: 

Да понуђач у моменту подношења понуде има минимум три радно ангажована 

лица на пословима извршења јавне набавке, од којих минимум један на радном 

месту возач, минимум један на радном месту сервисер-електричар, минимум 

један на радном месту комерцијалисте. 

 

Неопходан кадровски капацитет понуђач доказује достављањем копије основа 

радног ангажовања (радне књижице и уговора о раду за лица запослена на 

неодређено и/или одређено време односно други доказ у складу са Законом о 

раду за лица која су ангажована по другом основу. Фотокопије важећих возачких 

дозвола Б категорије за лица која су ангажована као возачи. 

 

У погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави  доказе уз 

понуду, на начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива због битних недостатака. 

 

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. 

и из члана 76. Закона, као и други додатни услови из Конкурсне документације, понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака 

 

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 3). Закона о 

јавним набавкама, а 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 3) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације 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 у року од пет дана, достави на увид оригинал 

или оверену копију свих приложених доказа. Ако понуђач у остављеном примереном 

року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених доказа, 

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог или извод из каталога произвођача 

понуђеног добра са назначеним моделом/типом понуђеног добра и копије захтеваних 

сертификата, за сва добра из техничке спецификације. 

 

Понуђач је дужан да пре отварања понуда достави узорке за добра на редном броју 

30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,

65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,93,94,95,96,99,100,101,102,10

3,104,105по један примерак, са декларацијом робе из техничке спецификације. Узорци 

се достављају упаковани у кутију са назначеним бројем јавне набавке и реверсом са 

уписаним добрима-узорцима по редном броју из техничке спецификације. Наручилац 
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задржава узорке а по окончању поступка их враћа понуђачима о својем трошку. Узорке 

изабраног понуђача наручилац задржава до комплетне испоруке уговорених добара, као 

контролне узорке приликом испоруке. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

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. 

 

ГАРАНТНИ РОК: Понуђач је дужан да наведе гарантни рок произвођача за сва добра из 

техничке спецификације, на сопственом меморанндуму. Минимални гарантни рок који 

наручилац захтева је 12 месеци. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за кухиње у средњим стручним школама број 

ЈНМВ/10/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

4) Понуђач 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; 

 

 

 

Датум и место 

 

 

______________________ 

М. П. Понуђач 

потпис 

 

______________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за кухиње у средњим стручним школама број 

ЈНМВ/10/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

  

Датум и место 

 

 

______________________ 

М. П. Понуђач 

потпис 

 

______________________ 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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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.  

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. 

Понуду доставити на адресу: 24000 Суботица, Аге Мамужића 11/2, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добара – Набавка опреме за кухиње у средњим стручним школама, бр. 

ЈНМВ/10/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 24. 04. 2017. године до 10.00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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. 

   

Понуда мора да садржи: 

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН   

3 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (део изјаве о испуњености услова из 

чл. 75. и 76. ЗЈН) 

4 Образац  структуре трошкова   

Само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

Само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Модел уговора 

8 Докази за додатне услове и критеријуме 

 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за подизвођача 

5 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из 
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чл. 75. и 76. ЗЈН)  за понуђача 

6 Образац структуре трошкова  

Само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

7 Образац изјаве о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

Само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Модел уговора 

10 Докази за додатне услове и критеријуме 

 

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача    

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача – члана групе 

понуђача – носиоца посла 

5 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за чланове групе понуђача 

– члан групе понуђача 

6 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из 

чл. 75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из 

чл. 75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача 

8 Образац структуре трошкова   

Само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

9 Образац изјаве о независној понуди  

10 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

Само ако понуђач има седиште у другој држави 

11 Модел уговора 

12 Докази за додатне услове и критеријуме 

 

3. 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: Аге Мамужића 11/2, Суботица 

24000,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (ДОБРА) –  …....... [навести предмет јавне набавке], ЈН 

бр…../2017….. [навести редни број јавне набавкe] – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (ДОБРА) –  …....... [навести предмет јавне набавке], ЈН 

бр…../2017….. [навести редни број јавне набавкe] – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку (ДОБРА) –  …....... [навести предмет јавне набавке], ЈН 

бр…../2017….. [навести редни број јавне набавкe] – НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку (ДОБРА) –  …....... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр…../2017….. [навести редни број јавне набавкe] – 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 (поглавље VI), 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 (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

Рок плаћања је 30 дана од дана доспећа рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција не може бити краћа од наведене у техничком опису на конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да наведе гарантни рок произвођача за сва добра из техничке спецификације, 

на сопственом меморанндуму. Минимални гарантни рок који наручилац захтева је 12 месеци. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извршења 

Испорука је у року од 20 дана од дана потписивања уговора. 

  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

9.5. Место испоруке 

Место испоруке добара: по захтеву наручиоца – Суботица. 

 

9.5. Други захтеви  

- 

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. 

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

92. Закона. 

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

одвојено искаже у динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
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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 РОКОВИМА, КРИТЕРИЈУМУ ОЦЕЊИВАЊА 

- рок за подношење понуде: до 10.00 часова дана 24. 04. 2017. године.   

- рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: најкасније у року од 5 дана од 

дана отварања понуде.  

- рок за закључење уговора: најкасније у року од 8 дана од дана када се стекну законски 

услови. 

 

- Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

- Место, датум и време отварања понуде:  у просторијама Националног савета мађарске 

националне мањине у Суботици на адреси Суботица, Аге Мамужића бр. 11.,  јавно у 10.15 

часова  дана 24. 04. 2017. године. 

 

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 (Суботица, 

Аге Мамужића 11/2), електронске поште на e-mail (szucs@mnt.org.rs) тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде. 

Радно време Наручиоца је од 08.00 до 15.00 радним данима. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНМВ/10/2017”. 

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  
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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 или да тражи узорке понуђених добара односно да провери испуњеност додатних 

услова (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. 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 ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок (рачуна се укупни тј. збир 

сваке ставке). Уколико и након тога, две или више понуда имају једнак број бодова, понуђач 

којем ће бити додељен уговор ће бити изабран жребом у просторијама Наручиоца, у присуству 

представника свих присутних понуђача који су доставили понуде. 

 

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 и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

  

19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

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

радње наручиоца, осим ако овим законом 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, а у поступку јавне 

набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице 

није учествовао у том поступку.  

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана 

у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.  

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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности. 

Упутства о уплати таксе можете наћи овде: 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

21. 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.   

 

 

  

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ______________ од  __________________ за јавну набавку добара – Набавка опреме 

за кухиње у средњим стручним школама, ЈН број ЈНМВ/10/2017  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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• ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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• ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка опреме за кухиње у средњим 

стручним школама 

Редни 

број 

Име опреме Количина 

(комада) 

Јединична цена без 

ПДВ 

Јединична цена 

са ПДВ 

1. MESILICA ZA TESTO 1   

2. RUČNI OMEKŠIVAČ VODE 1   

3. PANJ ZA MESO 1   

4. KONVEKCIJSKA 

ELEKTRIČNA PEĆ  

1   

5. ŠPORET ELEKTRIČNI 1   

6. VEŠ MAŠINA 1   

7. MAŠINA ZA SUŠENJE 

VEŠA 

1   

8. SUDOMAŠINA 1   

9. ZAMRZIVAČ 1   

10. FRIŽIDER 1   

11. RUČNI MIKSER 

 

3   

12. ŠTAPNI MIKSER 

PROFESIONALNI 

2   

13. SECKALICA 3   

14. BLENDER 2   

15. PEGLA 1   

16. TOSTER 2   

17. VAGA KUHINJSKA  2   

18. ELEKTRIČNA PEĆ 1   

19. MAŠINA ZA LED 

(LEDOMAT) 

1   

20. PROFESIONALNA 

UNIVERZALNA 

SECKALICA 

1   

21. PROFESIONALNI TOSTER 1   

22. DIGITALNA VAGA 1   

23. PROFESIONALNA 

MIKROTALASNA PEĆNICA 

1   

24. TERMOS ZA TRANSPORT 

HRANE 

2   

25. APARAT ZA KAFU 1   

26. MLIN ZA KAFU 1   

27. PICA PEĆ 1   

28. BLENDER 

PROFESIONALNI 

1   

29. PEKAČ ZA HLEB 1   

30. ESCAJG 24 1   

31. PLEH - KALUP 3   

32. FRANCUSKA KAŠIKA 4   

33. NOŽEVI 4   

34. PLITKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM 24 CM 

1   

35. PLITKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM  28 CM 

1   
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36. PLITKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM 30 CM 

1   

37. ŠERPA SA POKLOPCEM 28 

CM 

1   

38. DUBOKA ŠERPA SA 

POKLOPCEM 32 CM 

1   

39. DUBOKA ŠERPA 

POKLOPCEM 32 CM 

1   

40. LONAC SA POKLOPCEM 28 

CM 

1   

41. LONAC SA POKLOPCEM 30 

CM  

1   

42. LONAC SA POKLOPCEM 24 

CM 

1   

43. EXPRES LONAC 7 L 1   

44. TIGANJ 24 1   

45. TIGANJ 28 1   

46. PROFESIONALNI TIGANJ 

28 

1   

47. PROFESIONALNI TIGANJ 

32  

1   

48. PEKAČ PORCELAN 1   

49. PEKAČ PORCELAN 1   

50. SERVIS ZA RUČAVANJE 

ZA 6 OSOBA 

4   

51. ČAŠE 60   

52. ŠOLJE  60   

53. STOLJNJACI  45 kom   

54. STOLJNJACI  30 kom   

55. SALVETE  100 kom   

56. NADSTOLNJAK  40 kom   

57. STOLNJAK U BOJI  30 kom   

58. STOLNJAK U BOJI  20 kom   

59. SALVETE U BOJI  100 kom   

60. NADSTOLJNJAK U BOJI  30 kom   

61. PODTANJIR 

(GEDEKTELER)  

60 kom   

62. PLITKI TANJIR 150 kom   

63. DUBOKI TANJIR 150 kom   

64. DESERTNI TANJIR 150 kom   

65. INOX UKRASNA TACNA 35 kom   

66. NOSAČ KIBLE  4 kom   

67. ŠTIPALJKA KRIŠKA 

LIMUNA 

8 kom   

68. IZLIVAČ ZA PIĆE  12 kom   

69. GUMA BARSKA  2 kom   

70. PODLOGA PVC ZA ČAŠE  2 kom   

71. BARSKA DASKA  3 kom   

72. DRŽAČ SALVETA  8 kom   

73. ČAŠA JAZZ  12 kom   

74. BOKAL  8 kom   
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75. ČAŠA SLADOLED 

FORTUNA 

12 kom   

76. INOX POSUDA ZA LED 4 kom   

77. NOŽ BARSKI ZA 

DEKORACIJU 

4 kom   

78. MUDLER PROVIDNI PVC 2 kom   

79. ŠTOPCIGER KONOBARSKI 6 kom   

80. SET ZA BARMENE 5/1 2 kom   

81. HVATALJKA ZA LED RF 12 kom   

82. KAŠIKA BARSKA OVALNA 

RF 

8 kom   

83. ŠOLJA CAPP.  12 kom   

84. ŠOLJA CAPP.  12 kom   

85. ČAŠA KONJAK RISERVA  12 kom   

86. ČAŠA MARGARITA  12 kom   

87. MIX KOKTEL ČAŠA  4 kom   

88. VAKUM PUMPA ZA VINO 4 kom   

89. BARSKI POSLUŽAVNIK 

AJNCER  

6 kom   

90. BARSKA MERICA PIĆA  4 kom   

91. BARSKA MERICA PIĆA 

0,05 RF 

4 kom   

92. BARSKA VILJUŠKA RF 8 kom   

93. VILJUŠKA ZA PEČENJA RF 4 kom   

94. NOŽ ZA ODRESKE RF 4 kom   

95. VILJUŠKA ZA RIBU RF 12 kom   

96. NOŽ ZA RIBU RF 12 kom   

97. ČAŠA ZA VODU - 

STAKLENA 

200 kom   

98. POSLASTIČARSKI 

PLEHOVI 

10 kom   

99. TEPSIJA  6 kom   

100. VILJUŠKE 

RESTORANTSKE 

200 kom   

101. NOŽEVI  RESTORANTSKI 200 kom   

102. KAŠIKE RESTORANTSKE 200 kom   

103. DESERTNE KAŠIKE  100 kom   

104. DESERTNI NOŽEVI 100 kom   

105. DESERTNE VILJUŠKE 100 kom   

 

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

30 дана од дана испоруке на рачун 

добављача 

 

Рок важења понуде 

Не мање од 30 дана 
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Рок испоруке 

20 дана од дана потписивања 

уговора 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

Не мање дате у техничкој 

спецификацији 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум 

 

 

______________________ 

М. П. Понуђач 

потпис 

 

______________________ 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности под бр. ЈНМВ/10/2017 

 

Закључен између: 

Наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

са седиштем у СУБОТИЦИ, улица АГЕ МАМУЖИЋА 11/2, ПИБ: 102161784 Матични број: 

08774471 

Број рачуна: 325-9500700015281-39  Назив банке: OTP Banka 

кога заступа мр Јене Хајнал, председник 

(у даљем тексту:Наручиоц) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног добављача бр. ______ од............................... 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора у поступку 

јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ/10/2017 за набавку опреме за кухиње у средњим 

стручним школама изабрао понуђача _____________________________________________ као 

најповољнијег понуђача. 

Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи следећа добра тако да наручилац на истима 

стекне право својине: 

Редни 

број 

Име опреме Количина 

(комада) 

1. MESILICA ZA TESTO 1 

2. RUČNI OMEKŠIVAČ VODE 1 

3. PANJ ZA MESO 1 

4. KONVEKCIJSKA ELEKTRIČNA PEĆ  1 

5. ŠPORET ELEKTRIČNI 1 

6. VEŠ MAŠINA 1 

7. MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA 1 

8. SUDOMAŠINA 1 

9. ZAMRZIVAČ 1 

10. FRIŽIDER 1 

11. RUČNI MIKSER 

 

3 

12. ŠTAPNI MIKSER 

PROFESIONALNI 

2 
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13. SECKALICA 3 

14. BLENDER 2 

15. PEGLA 1 

16. TOSTER 2 

17. VAGA KUHINJSKA  2 

18. ELEKTRIČNA PEĆ 1 

19. MAŠINA ZA LED (LEDOMAT) 1 

20. PROFESIONALNA UNIVERZALNA 

SECKALICA 

1 

21. PROFESIONALNI TOSTER 1 

22. DIGITALNA VAGA 1 

23. PROFESIONALNA MIKROTALASNA 

PEĆNICA 

1 

24. TERMOS ZA TRANSPORT HRANE 2 

25. APARAT ZA KAFU 1 

26. MLIN ZA KAFU 1 

27. PICA PEĆ 1 

28. BLENDER PROFESIONALNI 1 

29. PEKAČ ZA HLEB 1 

30. ESCAJG 24 1 

31. PLEH - KALUP 3 

32. FRANCUSKA KAŠIKA 4 

33. NOŽEVI 4 

34. PLITKA ŠERPA SA POKLOPCEM 24 CM 1 

35. PLITKA ŠERPA SA POKLOPCEM  28 CM 1 

36. PLITKA ŠERPA SA POKLOPCEM 30 CM 1 

37. ŠERPA SA POKLOPCEM 28 CM 1 

38. DUBOKA ŠERPA SA POKLOPCEM 32 CM 1 

39. DUBOKA ŠERPA POKLOPCEM 32 CM 1 

40. LONAC SA POKLOPCEM 28 CM 1 

41. LONAC SA POKLOPCEM 30 CM  1 

42. LONAC SA POKLOPCEM 24 CM 1 

43. EXPRES LONAC 7 L 1 

44. TIGANJ 24 1 

45. TIGANJ 28 1 

46. PROFESIONALNI TIGANJ 28 1 

47. PROFESIONALNI TIGANJ 32  1 

48. PEKAČ PORCELAN 1 

49. PEKAČ PORCELAN 1 

50. SERVIS ZA RUČAVANJE ZA 6 OSOBA 4 

51. ČAŠE 60 

52. ŠOLJE  60 

53. STOLJNJACI  45 kom 

54. STOLJNJACI  30 kom 

55. SALVETE  100 kom 

56. NADSTOLNJAK  40 kom 

57. STOLNJAK U BOJI  30 kom 

58. STOLNJAK U BOJI  20 kom 

59. SALVETE U BOJI  100 kom 

60. NADSTOLJNJAK U BOJI  30 kom 

61. PODTANJIR (GEDEKTELER)  60 kom 
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62. PLITKI TANJIR 150 kom 

63. DUBOKI TANJIR 150 kom 

64. DESERTNI TANJIR 150 kom 

65. INOX UKRASNA TACNA 35 kom 

66. NOSAČ KIBLE  4 kom 

67. ŠTIPALJKA KRIŠKA LIMUNA 8 kom 

68. IZLIVAČ ZA PIĆE  12 kom 

69. GUMA BARSKA  2 kom 

70. PODLOGA PVC ZA ČAŠE  2 kom 

71. BARSKA DASKA  3 kom 

72. DRŽAČ SALVETA  8 kom 

73. ČAŠA JAZZ  12 kom 

74. BOKAL  8 kom 

75. ČAŠA SLADOLED FORTUNA 12 kom 

76. INOX POSUDA ZA LED 4 kom 

77. NOŽ BARSKI ZA DEKORACIJU 4 kom 

78. MUDLER PROVIDNI PVC 2 kom 

79. ŠTOPCIGER KONOBARSKI 6 kom 

80. SET ZA BARMENE 5/1 2 kom 

81. HVATALJKA ZA LED RF 12 kom 

82. KAŠIKA BARSKA OVALNA RF 8 kom 

83. ŠOLJA CAPP.  12 kom 

84. ŠOLJA CAPP.  12 kom 

85. ČAŠA KONJAK RISERVA  12 kom 

86. ČAŠA MARGARITA  12 kom 

87. MIX KOKTEL ČAŠA  4 kom 

88. VAKUM PUMPA ZA VINO 4 kom 

89. BARSKI POSLUŽAVNIK AJNCER  6 kom 

90. BARSKA MERICA PIĆA  4 kom 

91. BARSKA MERICA PIĆA 0,05 RF 4 kom 

92. BARSKA VILJUŠKA RF 8 kom 

93. VILJUŠKA ZA PEČENJA RF 4 kom 

94. NOŽ ZA ODRESKE RF 4 kom 

95. VILJUŠKA ZA RIBU RF 12 kom 

96. NOŽ ZA RIBU RF 12 kom 

97. ČAŠA ZA VODU - STAKLENA 200 kom 

98. POSLASTIČARSKI PLEHOVI 10 kom 

99. TEPSIJA  6 kom 

100. VILJUŠKE RESTORANTSKE 200 kom 

101. NOŽEVI  RESTORANTSKI 200 kom 

102. KAŠIKE RESTORANTSKE 200 kom 

103. DESERTNE KAŠIKE  100 kom 

104. DESERTNI NOŽEVI 100 kom 

105. DESERTNE VILJUŠKE 100 kom 

 

Члан 2. 

За испоручену робу из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цену од:  

_________________ динара (словима: _____________________________________ динара) без 

ПДВ-а. Вредност уговора са ПДВ-ом износи: __________________________ динара. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора. 
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Члан 3. 

Наручилац прихвата предње услове куповине наведене робе и обавезује се да уговорену 

купопродајну цену исплати за 30 дана од дана пријема рачуна након испоруке добара. 

 

Члан 4. 

Понуђач се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора, испоручи по захтеву Наручиоца, 

најкасније у року од 20 дана од дана потписивања уговора. 

 

Члан 5. 

Ако понуђач закасни са испоруком робе, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у износу 

од 1% од уговорене вредности робе, за сваки дан закашњења. 

 

Члан 6. 

Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима (прецизирајући природу недостатка), без одлагања, обавести понуђача. 

Понуђач је дужан да предмет уговора изврши на начин и у складу са стандардима и 

нормативима који се захтевају за дату врсту посла. 

 

Члан 7. 

Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 8. 

Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће првенствено 

настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће надлежан одговарајући 

суд у Суботици. 

Члан 9. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни припада по 2 

(два) примерка, за њене потребе. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

 

_____________________________ 

ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

 

 

___________________________ 

 

Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке.  
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XII 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. Понуђач 

потпис 

 

______________________ 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – Набавка опреме за кухиње у средњим стручним школама, бр. 

ЈНМВ/10/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум 

 

 

______________________ 

М. П. Понуђач 

потпис 

 

______________________ 

 

 

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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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 

 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012), под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 

77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту оверену пред 

судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 

____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку добара –  

Набавка опреме за кухиње у средњим стручним школама у поступку јавне набавке мале 

вредности (ЈНМВ/10/2017).  

  

 

 

 

Датум 

 

 

______________________ 

М. П. Понуђач 

потпис 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником 

или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 

 

 

 


