Наручилац : Дом ученика средње железничке школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14
КД у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број ДУСЖШ-ППБОП-01/17:Намирнице за исхрану ученика – Замрзнута

риба и производи од рибе

ДОСТАВА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У прилогу дописа достављамо Вам конкурсну документацију за јавну набавку број ДУСЖШ-ПП-01/17.
Набавка добара –намирнице за исхрану ученика- Замрзнута риба и производи од рибе - у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Молимо Вас да понуду доставите најкасније до 31.07.2017. године до 10:00 часова.
Отварање ће се обавити истог дана у 10:30 часова.

С поштовањем,

КОМИСИЈА за ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
Замрзнута риба и производи од рибе
Редни број набавке: ДУСЖШ-ПП-01/17

Наручилац : Дом ученика средњe железничке школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14
Јавна набавка добара број ДУСЖШ-ПП-01/17

Крајњи рок за достављање 31.07.2017. године до 10:00 часова
понуда
Јавно отварање понуда
31.07.2017. године у 10:30 часова

ЈУЛИ, 2017. године
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На основу члана 36 став 1. тачка 1 и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 5. 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 11201 од 24.07.2017. године и Решења о образовању
Комисије која спроводи поступак јавне набавке 11202 oд 24.07.2017.припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
за јавну набавку добара – ДУСЖШ-ПП-01/17-намирнице за исхрану ученика
Замрзнута риба и производи од рибе
Прилог
бр.

Назив поглавља

Страна

1.
2.

Насловна страна
Садржај са упутством

2
3

3.

I Општи подаци о предмету јавне набавке

4

4.

II Подаци о предмету јавне набавке

5

5.

III Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

5

6.

IV Образац понуде

6

7.

V Образац структуре цена са упутством како да се попуни

9

Конкурсна документација има 1/10 стране.

Имајући у виду да се предметни преговарачки поступак спроводи након спроведеног отвореног
поступка, овде је дата скраћена конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке, па
стога доказивање и испуњеност обавезних и додатних услова за учешће, остају дефинисани
предметним отвореним поступком , (остали елементи као у конкурсној документацији у отовореном
поступку јавне набавке у циљу закључења оквирног споразума са једним Понуђачем, на период
важења од 2 (две) године, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке)
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Општи подаци о јавној набавци
Назив Наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ-Београд
Адреса Наручиоца: ул.Здравка Челара бр.14, Београд
Интернет страница Наручиоца: www.domucenika.com
Врста Наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава при Министарству просвете,науке и
технолошког развоја
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се споводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона, а који гласи:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: ако у
отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су
све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за
учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора,односно оквирног
споразума не мењају.
Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворени поступак бр. ДУСЖШ-ЈНД-04/17, који је
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 06.04.2017.године.
Јавно отварање понуда одржано је дана 08.05.2017. године и на истом је Комисија за јавне набавке
Наручиоца у поменутом поступку јавне набавке констатовала да је благовремено, односно до дана
08.05.2017. године до 09:30 часова није пристигла ни једна понуда.
Комисија за јавну набавку констатовала је да није пристигла ни једна понуда и сходно томе, Наручилац
је донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке број 644 од 15.05.2017. године.
Позив за учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен следећим понуђачима:

vors.compani @gmail.com
nensico@eunet.rs
mleko-promet@yahoo.com
Да би се приступило поступку преговарања, Понуђачи морају да првобитно поднесу понуде, тако што
ће у обрасцу понуде попунити цену и попунити образац структуре цене, уз све остало што је тражено у
првобитним, отвореним поступком.
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3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: набавка добара – Намирнице за исхрану ученика - Замрзнута риба и производи од
рибе

4. Ознака и назив из општег речника набавки - Замрзнута риба и производи од рибе – 15220000
5. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: набавка добара – Намирнице за исхрану ученика - Партију 6. – Замрзнута риба и
производи од рибе у циљу закључења оквирног споразума са једним Понуђачем, на период важења од 2
(две) године, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Назив и ознака из општег речника набавке: Замрзнута риба и производи од рибе – 15220000
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
3. Контакт
Е-mail адреса наручиоца: jnabavke@domucenika.com

III ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања су критеријум за доделу уговора - "економски најповољнија понуда"
- понуђена цена - 90 пондера,
- референтна листа - 10 пондера

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Преговарање ће се
вршити у два корака, када ће понуђачи који учествује у поступку преговарања дати своју коначну цену.
Представници понуђача који су поднели понуду, пре почетка поступка, морају предати Комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање,
оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене процењене вредности.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води Записник о преговарању.
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Понуда бр. ________________ од _________ 2017. године за набавку добара – Намирнице за исхрану
ученика, ДУСЖШ-ПП-01/17-намирнице за исхрану ученика- Партију 6. – Замрзнута риба и производи од рибе
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА
(е-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО
УГОBОРА:

ЗА

Датум
__________________________

ПОТПИСИBАЊЕ

Понуђач
М.П.

___________________________

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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2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:

2)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

___
__
Датум
__
_
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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
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образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

3)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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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4. На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавка добара – Намирнице за исхрану ученика, ДУСЖШ-ЈНД04/17, за

Партију 6. – Замрзнута риба и производи од рибе, наручиоца Дом ученика средње железничке школе, Београд,

Здравка Челара број 14, подносимо:

ПОНУДУ
бр. ______________ од ________________ за јавну набавку добара број ДУСЖШ-ПП-01/17– Набавка намирнице за исхрану
ученика, за партију Партију 6. – Замрзнута риба и производи од рибе
Укупна цена без ПДВ-а
(у динарима)
Укупан износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
(у динарима)
Укупна вредност референт листе без
ПДВ-а (у динарима)
Рок и начин плаћања по пријему фактуре

Рок плаћања је до 45 дана ( у складу са Законом о
роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама («Сл.гласник РС» бр.
119/2012.))од дана пријема фактура за испоручена
добра.

Рок важења понуде
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде)
Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима сагласно члану 19. став 4. Закона о јавним набавкама:
Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену цену
Друге
дажбине
које
су
урачунате
у
укупну
понуђену
цену___________________________________________
_________________________________________________
(навести које дажбине)
Потпис овлашћеног лица понуђача:
Датум:

____. ____. 2017. године

М.П.

________________________________

Напомене:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде. Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице понуђача/члана групе понуђача/подизвођача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је Понуђач/ члан групе понуђача/подизвођач
______________________________________ (навести назив понуђача/члана групе понуђача/подизвођача), 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.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке добара– Намирнице за исхрану ученика,

ДУСЖШ-ПП-01/17, за партију Партију 6. – Замрзнута риба и производи од рибе

Датум

Потпис овлашћеног лице понуђача:
М. П.

_________________________

_______________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде образац копирати. Уколико понуђач, подизвођач или
било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу, не овере и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити
као неприхватљива.
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Образац VIII
СПИСАК РЕФЕРЕНТИХ НАРУЧИЛАЦА
- РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
У својству понуђача, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су наведени подаци тачни и да
смо у периоду 2014., 2015. и 2016. година, закључили и реализовали ____________ (уписати број) купопродајних уговора о
испоруци предметних добара за јавну набавку број ДУСЖШ-ПП-01/17 ЗА ПАРТИЈУ 6. – Замрзнута риба и производи од

рибе

Ред.
број

Референтни наручилац

Лице за контакт и бр.
телефона

Вредност испоручених
добара у динарима без
ПДВ-а

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
УКУПНО без ПДВ-а

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака у зависности од тога за колико се партија подноси понуда.
У случају достављања података за већи број наручилаца, којима су испоручивана добра која су предмет набавке, на другом примерку почети
са уписивањем редног броја 15.
Уз попуњени списак Наручиоца обавезно доставити потврде свих наведених Наручилаца, тј. купаца.
Подаци унети у списак за које није достављена потврда Наручиоца на кога се односе, неће се узимати у разматрање.

Као доказ за наведену изјаву / списак референтних наручилаца доставити потврде наручиоца/купца.

Датум:

____. ____. 201___. године

Потпис овлашћеног лица

М.П.

__________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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Образац IX

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:_________________________________________________
СЕДИШТЕ:________________________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:____________________________________________________________

ПОТВРДА
да је продавац/понуђач ___________________________________________________________________
[назив и седиште продавца/понуђача]
у претходне три године (2014, 2015 и 2016) купцу/наручиоцу испоручио предмет јавне
набавке добара ДУСЖШ-ПП-01/17, Партија број 6. – Замрзнута риба и производи од рибе, у укупном износу
од________________________________ динара без ПДВ-а и да је испоручио добра у уговореном року, обиму и квалитету, и
да у року трајања уговора није било
рекламација на исто.

Укупан износ
у 2014. Години

Укупан износ
у 2015. години

Укупан износ
у 2016. години

УКУПНО без ПДВ-а
(2014.,2015. И 2016)

Датум:

Потпис овлашћеног лица

____. ____. 201___. године

М.П.

____________________________
(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, а у циљу доказивања и потврђивања референтне
листе за сваку партију одвојено. Потврда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца. Потврда се издаје на захтев
Добављача/Понуђача ____________________________________________________________, ради учешћа у отвореном поступку јавне
набавке добара број ДУСЖШ-ЈНД-04/17- партија број_______________ и у друге сврхе се не може користити.
Потврђује се печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни, као и да је именовани Добављач/Понуђач све наведене
уговоре реализовао у целости и без примедби.
Потврда може бити издата на меморандуму Наручиоца, али мора садржати све елементе обрасца Потвде о закљученим уговорима.
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X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
као овлашћено лице понуђача,

______________________________________________________________________________
(пун назив, адреса и матични број понуђача) дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број ____________________од 2017. године,
припремљену на основу Позива за подношење понуда у предмету јавне набавке добара ДУСЖШ-ЈНД-04/17 – Намирнице за
исхрану ученика , ДУСЖШ-ПП-01/17, Партија број 6. – Замрзнута риба и производи од рибе, , подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:

____. ____. 2017. године

МП

_______________________________

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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XI

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у преговарачком поступку без објаве јавног позиваПАРТИЈА 6-Замрзнута риба и производи од рибе

закључен између:
1.Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ, са седиштем у Београду, улица Зравка Челара бр.14, ПИБ:
101879558, Матични број: 07077718, Број рачуна: 840-612661-04, Назив банке: Управа за трезор,
Телефон: 011/20-72-602, Телефакс:011/2750-868 кога заступа директор мр Веселин Анђелић, (у даљем тексту: Наручилац/Купац)
и

2. Понуђач: _________________________________________________________________________________, из
_________________________ ,ул. и бр. ____________________________, матични број ______________, ПИБ
________________, рачун бр. ______________________, код пословне банке ____________________,
Тел.: _______________, fax: _____________, које заступа ______________________________ (у даљем тексту:
Понуђач/Добављач)

Ако је дата заједничка понуда попуњавају се поља 2а и 2б:
2а.______________________________________________________________________________________
из ____________________________, улица ____________________________________ бр. ______,
ПИБ:___________________, матични

број : ___________________,

кога заступа ____________________________________________ (члан групе)

2б._____________________________________________________________________________________
из ____________________________, улица ____________________________________ бр. ______,
ПИБ:___________________, матични

број : ___________________,

кога заступа ____________________________________________ (члан групе)

Члан 1.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени
поступак: Намирнице за исхрану ученика, ДУСЖШ-ПП-01/17, са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем,
на период важења од 2 (две) године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број: _______________ (уписује Наручилац), у складу са
којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр._________ од _____________. године, за набавку добара Намирнице за исхрану ученикаПАРТИЈА 6-Замрзнута риба и производи од рибе, која чини саставни део овог оквирног споразума;

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључење Уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључењем појединачног Уговора о јавној набавци на основу Оквирног споразума.
Члан 2.
Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључити појединачни Уговори о јавној набавци добараНамирнице за исхрану ученика, ДУСЖШ-ЈНД-04/17, за Партију 6. – Замрзнута риба и производи од рибе
Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Техничкој спецификацији добара и Обрасцу структуре цене, а
који су саставни део овог оквирног споразума.
Количине добара из Спецификације-Обрасца структуре цене чине оквирне потребе Наручиоца за 2 (две) године и могу се
разликовати од количина које ће Наручилац уговорити током реализације овог споразума, а све у зависности од потреба
Наручиоца као и расположивих финансијских средстава.
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Члан 3.
У случају да Добављач ангажује подизвођача, Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог
оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:
1.____________________________________________________________________ из ____________________,
ул.____________________________________бр.______;
2.____________________________________________________________________ из ____________________,
ул.____________________________________бр.______.
Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:
_____________________________________________________________________________________
Члан 4.
Овај оквирни споразум закључује се на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном потписивања.
Током периода важења оквирног споразума, Наручилац приступа закључењу појединачних Уговора, са роком важења од
највише годину дана и то у моменту настанка потребе за предметним добрима.
Члан 5.
Укупна

вредност

Оквирног споразума, на основу утврђених оквирних количина и јединичних цена из усвојене понуде

понуђача, не може прећи износ процењене вредности набавке за предметну партију у периоду трајања Оквирног споразума
(24 месеци) у износу од _____________ динара без урачунатог ПДВ-а (уписује Наручилац).
Члан 6.
Појединачни уговор ће се закључивати по јединичним ценама добара које су утврђене у понуди Добављача односно у обрасцу
структуре цена.
Понуђена цена укључује све пратеће и зависне трошкове које Добављач има у реализацији појединачних уговора.
Након закључења уговора Купац може да дозволи промену цене само из објективних разлога, ради усклађивања са
променама цена на тржишту, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Купац тако и
Добављач.
Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога, и то у следећим случајевима и под
следећим условима:
а) ако за време трајања уговора, дође до промене просечне тржишне цене уговорених намирница, за више од 5 % у односу на
просечну тржишну цену на дан подношења понуде, онда Добављач има право да Купцу за промену цена поднесе
образложени писани захтев за повећање цена, а Купац Добављачу образложено обавештење о смањењу цена уговорених
намирница;
б) уз образложени писани захтев за повећање цена Добављач Купцу доставља званични извештај „Градске управе Града
Београда-Секретаријата за управу- Сектор статистике“ о промени и висини просечне тржишне цене уговорених намирница за
које се води посебна аналитика, а за оне намирнице које нису статистички обухваћене код наведене службе, доставља
најмање 2 (два) оверена ценовника произвођача робе за коју се захтева промена цене. Достављени ценовници произвођача
предметних намирница морају носити датум примене који важи у моменту подношења захтева;
в) цена намирница се може повећати највише до нивоа просечне тржишне цене евидентиране код „Градске управе Града
Београда - Секретаријата за управу - Сектор статистике“ и односи се на неиспоручене производе;
г) Купац је дужан да у року од највише 7 (седам) дана, обавести Добављача у писаној форми о прихватању или одбијању
његовог захтева;
д) Купац уз званични извештај „Градске управе Града Београда - Секретаријата за управу - Сектор статистике“, или уз
званичне ценовнике референтних произвођача, подноси писмено обавештење Добављачу, о смањењу цена уговорених
производа, на основу испуњености услова из тачке а);
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ђ) Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења Купца, уређиваће се посебним Анексом
уговора.
Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, уговор се може отказати са отказним роком од 15(петнаест)
дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.
Члан 7.
Након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим
предмета набавке до 5 % од укупне вредности закљученог уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015).
Члан 8.
Појединачни Уговор ће се закључити на основу услова предвиђених овим оквирним споразумом и понуде из чл. 1. овог
споразума достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума.
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба за предметним добрима, Наручилац ће доставити Добављачу
текст Уговора о јавној набавци у циљу закључења.
Добављач је у обавези да достави Наручиоцу потписан и оверен Уговор о јавној набавци, у року од максимално 5 (пет) дана
од дана достављања. При закључењу појединачних Уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Уколико Добављач у наведеном року не достави потписан и оверен Уговор о јавној набавци, сматраће се да је Добављач
одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након чега ће Наручилац активирати средство финансијског обезбеђења.
Члан 9.
Након закључења појединачних уговора, испоруке предметних добара Добављач ће вршити сукцесивно како је то одређено у
конкурсној документацији Купца, а према наруџбеници-требовању Купца.
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда важећих за робу која је предмет овог
уговора, а све у складу са одредбама Закона о безбедности хране( "Службени гласник РС бр. 41/09" )и Правилника о општим
и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС бр. 72/2010").
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе.
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. Обавезна је декларација на
српском језику, која је у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04,
12/04 и 48/04 и „СГ РС“ 85/13-др правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник
РС ", бр. 85/2013 и 101/2013).
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да је до промене у квалитету
испоручене робе дошло због неправилног складиштења испоручене робе код Купца.
Члан 10.
Добављач за испоручена добра испоставља фактуру Купцу декадно-три пута месечно, обједињено за све испоруке, у
„стручним службама Купца-финансијској служби“, Београд, ул. Здравка Челара број 14.
У прилогу фактуре достављају се и отпремнице о испорученим добрима, потписане од стране економа или другог овлашћеног
лица који припадају Купцу, за период на који се фактура односи.
Фактура мора да садржи број јавне набавке и број Уговора на основу кога се врши испорука добара.
Плаћање ће Купац вршити по примљеној фактури, у прихваћеној понуди Добављача и то на текући рачун који ће Добављач
назначити Купцу у самој фактури.
Средства за реализацију појединачних уговора, који ће се закључити на основу овог оквирног споразума у 2017. години,
обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину). Плаћање доспелих обавеза насталих
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у 2017. години, вршиће се до висине расположивих средстава на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са
законом којим се уређује Буџет за 2017. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава
предвиђених Законом којим се уређује буџет, односно финансијски план за 2018. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава
предвиђених Законом којим се уређује буџет, односно финансијски план за 2019. годину.
У супротном, Уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
Купца.
Члан 11.
Добављач се обавезује да добра која су предмет јавне набавке испоручује Купцу са квалитетом и одговарајућом пратећом
документацијом прецизираним у конкурсној документацији.
У току реализације појединачних уговора, Купац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности
намирница у овлашћеној институцији у Београду.
Уколико контрола покаже да предметна добра не испуњавају услове прописане важећим правилницима који регулишу
хигијену и квалитет добара која чини предмет појединачног уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет
добара, Наручилац задржава право на једнострани отказ уговора.
Члан 12.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара, Наручилац ће рекламацију са
Записником о недостацима доставити Добављачу одмах по утврђивању недостатака тј. без одлагања. Добављач се обавезује
да најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа по пријему рекламације отклони недостатке или добра са недостацима
замени добрима уговореног квалитета.
Члан 13.
Након закључења Уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од произвођача уговорених
добара наведених у понуди, само уколико Добављач из објективних разлога (престанак привредног субјекта – произвођача
понуђеног добра (стечај, ликвидација или статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак
производње понуђеног добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да предвиди до подношења
понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца структуре цена и да је истог или бољег квалитета и
карактеристика, од квалитета и карактеристика понуђеног, уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави доказ
издат од стране произвођача добра. Добављач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним разлозима
немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.
Члан 14.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (за Оквирни споразум):
Добављач је дужан да на дан потписивања Оквирног споразума достави бланко, соло меницу, оверену печатом и потписану
од стране овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10 % од понуђене
цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека важења Оквирног споразума.
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и оверен од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о регистрацији менице.
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења уколико:
- Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом и у складу са условима
из конкурсне документације,
- не закључи уговор у складу са овим оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу Оквирног споразума.
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По извршењу обавеза Добављача из овог оквирног споразума, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
по основу Оквирног споразума, биће враћено Добављачу, на његов захтев.
Члан 15.
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора достави бланко, соло меницу, оверену печатом и
потписану од стране овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10%
од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека важења појединачног уговора.
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и оверен од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о регистрацији менице.
Наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључен уговор.
У случају да Добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим појединачним уговором и у складу
са условима из конкурсне документације, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће
активирати наведено средство финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев
Добављача бити враћено.
Члан 16.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања
извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више
силе. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и
утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Као случајеви више
силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и сл. Страна у
Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених
околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 17.
У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака уговорна
страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга страна у споразуму претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити
разуман.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која је своје обавезе
из споразума у потпуности и благовремено извршила.
Раскидом Оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Добављача и Купца.
Члан 18.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе,
као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 19.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припадajу свакој страни у оквирном
споразуму.
КУПАЦ/Наручилац:

ДОБАВЉАЧ/Понуђач:

Напомена: Понуђач попуњава, парафира и оверава оквирни споразум чиме потврђује да прихвата елементе оквирног споразума.
Образац модела оквирног споразума копирати и попунити за сваку партију за коју се подноси понуда.
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XII
МОДЕЛ УГОВОРА
за Партију 6. – Замрзнута риба и производи од рибе
Уговорне стране :
1.Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ, са седиштем у Београду, улица Зравка Челара бр.14, ПИБ:
101879558, Матични број: 07077718, Број рачуна: 840-612661-04, Назив банке: Управа за трезор,
Телефон: 011/20-72-602, Телефакс:011/2750-868 кога заступа

директор мр Веселин Анђелић, (у даљем тексту:

Наручилац/Купац) и
2.Понуђач:_________________________________________________________________, са седиштем у _______________,
улица_________________________________________, кога при закључењу овог уговора
заступа_______________________________________________,(у даљем тексту : Понуђач/Добављач)
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Позива за
подношење понуда за испоруку добара спровео отворени поступак јавне набавке-Намирнице за исхрану ученика, ДУСЖШЈНД-04/17.
- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________
од _______________ 201___. године за партију бр.______, која је заведена код Купца под бројем ___________ (попуњава
Купац) од _______ 201___. године (попуњава Купац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.

- Да понуда Добављача у потпуности одговара Техничким карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у
прилогу Уговора и саставни су део овог уговора.
- Да је Купац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Купац) од_________________ 2017. године
(попуњава Купац) доделио Уговор о јавној набавци Добављачу и да је истекао рок за подношење Захтева за заштиту права.

Члан 1.
Предмет Уговора је Набавка намирница за исхрану ученика смештених у Дому Наручиоца (у даљем тексту: добара) која је
ближе одређена усвојеном понудом Добављача број ______________ од _________ 201___. године, датој у отвореном
поступку јавне набавке бр. ДУСЖШ –ЈНД -04 /17 за ПАРТИЈА 6-Замрзнута риба и производи од рибе која чини саставни део овог
уговора (XIIIОбразац структуре цене са упутством како да се попуни –Намирнице по партјама и XIV Техничке карактеристике
намирница, време,место, начин испоруке и паковања – по партијама),
Добављач наступа са подизвођачем________________________________________________________
___________________ ул. ______________________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у
делу ___________________________________________________________.
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Члан 2.
Вредност добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од ________________________динара
(словима___________________________________________________________________________________________________
______________________________________ динара), са обрачунатим свим пратећим трошковима, без ПДВ-а.
Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи________________________________________динара
(словима___________________________________________________________________________________________________
____________динара).
Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи __________________________________________ динара
(словима___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________) (попуњава Добављач)
Члан 3.
Уговор се закључује по јединичним ценама добара која чине предмет Уговора и утврђене су у понуди Добављача
бр.____________________ , а у свему према поглављима конкурсне документације- VI Образац Понуде(Прилога 1. овог Уговора)
XIII -Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Прилога 2. овог Уговора) и XIV Техничке карактеристике намирница
– по партијама.
Укупна вредност Уговора, на основу оквирних количина и потреба за 12 месеци (1 година) не може прећи износ процењене
вредности набавке за тај период у износу од ________________ (попуњава Наручилац/Купац), без урачунатог ПДВ-а.
На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са Законом.
Јединичном ценом из Прилога 2. овог оговора је обхваћена цена добара на коју се односе и зависни трошкови продаје: трошкови
амбалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту предаје добара - у магацин Купца.
Члан 4.
Након закључења Уговора о јавној набавци, Купац може без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета
набавке до 5% од укупне вредности закљученог уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама
( „Сл.гласник РС“, број 68/2015).
Члан 5.
Добављач за испоручена добра испоставља фактуру Купцу декадно-три пута месечно (10., 20. и 30. дана у месецу),
обједињено за све испоруке, на адресу Наручиоца-Купца, ул. Здравка Челара бр. 14- Београд, (са назнаком за стручне службе
Купца-финансијска служба).
У прилогу фактуре достављају се и отпремнице о испорученим добрима, потписане од стране економа или другог овлашћеног
лица који припадају Купцу, за период на који се фактура односи.
Отпремница и фактура морају гласити на "Дом ученика средње железничке школе -Београд", морају да садрже број јавне
набавке, деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у „Дому ученика средње железничке школе“-Беорад,
јединичне цене и остале услове усклађене са Уговором на основу кога се врши испорука добара.
Плаћање ће Купац вршити по примљеној фактури, у прихваћеној понуди Добављача и то на текући рачун који ће Добављач
назначити Купцу у самој фактури. Рок плаћања је до 45 дана ( у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама («Сл.гласник РС» бр. 119/2012.)) од дана пријема фактура за испоручена добра.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Средства за реализацију појединачних Уговора, који ће се закључити на основу овог оквирног споразума у 2017. години,
обезбеђена су Законом о буџету за 2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину). Плаћање доспелих обавеза насталих
у 2017. години, вршиће се до висине расположивих средстава на позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са
Законом којим се уређује Буџет за 2017. годину.
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За део реализације Уговора, који се односи на 2018. годину, реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава
предвиђених Законом којим се уређује буџет, односно финансијски план за 2018. годину.
За део реализације Уговора, који се односи на 2019. годину, реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава
предвиђених Законом којим се уређује Буџет, односно Финансијски план за 2019. годину.
У супротном, Уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
Купца.
Члан 6.
Након закључења уговора Купац може да дозволи промену цене само из објективних разлога, ради усклађивања са променама
цена на тржишту, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Купац тако и Добављач.
Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога, и то у следећим случајевима и под
следећим условима:
а) ако за време трајања уговора, дође до промене просечне тржишне цене уговорених намирница, за више од 5 % у односу на
просечну тржишну цену на дан подношења понуде, онда Добављач има право да Купцу за промену цена поднесе образложени
писани захтев за повећање цена, а Купац Добављачу образложено обавештење о смањењу цена уговорених намирница;
б) уз образложени писани захтев за повећање цена Добављач Купцу доставља званични извештај „Завода за информатику и
статистику града Београда“ о промени и висини просечне тржишне цене уговорених намирница за које се води посебна
аналитика, а за оне намирнице које нису статистички обухваћене код Завода, доставља најмање 2 (два) оверена ценовника
произвођача робе за коју се захтева промена цене. Достављени ценовници Произвођача предметних намирница морају носити
датум примене који важи у моменту подношења захтева;
в) цена намирница се може повећати највише до нивоа просечне тржишне цене евидентиране код „Завода за информатику и
статистику града Београда“ и односи се на неиспоручене производе;
г) Купац је дужан да у року од највише 7 (седам) дана, обавести Добављача у писаној форми о прихватању или одбијању
његовог захтева;
д) Купац уз званични извештај „Завода за информатику и статистику града Београда“, или уз званичне ценовнике референтних
произвођача, подноси писмено обавештење Добављачу, о смањењу цена уговорених производа, на основу испуњености услова
из тачке а);
ђ) Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења Купца, уређиваће се посебним Анексом
уговора.
Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 15 (петнаест)
дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Члан 7.
Испоруке добара из члана 1. овог уговора, Добављач ће вршити Купцу у периоду важења уговора и то сукцесивно како је то
одређено у конкурсној документацији Купца, а према наруџбеници-требовању Купца.
Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Купца, у року који је дефинисан у понуди. У случају да то
не испоштује, сагласан је да надокнади Купцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 8.
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Добављач је дужан да у тренутку закључења Уговора достави бланко, соло меницу, оверену печатом и потписану од стране
овлашћеног лица са одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10 % од понуђене цене без
ПДВ-а, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека важења Уговора.
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и оверен од стране пословне банке, коју
Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о регистрацији менице.
Члан 9.
Добављач гарантује да ће добра из члана 1. овог уговора одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији и Европској
Унији.
За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара, Наручилац ће рекламацију са
Записником о недостацима доставити Добављачу одмах по утврђивању недостатака тј. без одлагања. Добављач се обавезује да
најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа по пријему рекламације отклони недостатке или добра са недостацима замени
добрима уговореног квалитета.
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. Обавезна је декларација на српском
језику, која је у складу са Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл.лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и
48/04 и „СГ РС“ 85/13-др правилник) и Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС ", бр.
85/2013 и 101/2013).
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или евентуално погрешно упаковану, односно
испоручену у количини мањој од наручене, надокнадити Купцу о свом трошку.
Члан 10.
Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда важећих за робу која је предмет овог
уговора, а све у складу са одредбама Закона о безбедности хране ("Службени гласник РС бр. 41/09" )и Правилника о општим и
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС бр. 72/2010").
Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе.
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже да је до промене у квалитету испоручене
робе дошло због неправилног складиштења испоручене робе код Купца.
Члан 11.
Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 7, 8, 9 и 10 овог уговора, уколико не испоштује рокове и динамику извршења
Уговора односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора и условима из конкурсне документације и своје понуде,
Купац има право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе.
Члан 12.
Добављач се обавезује да добра, која су предмет овог уговора, испоручује Купцу са квалитетом и одговарајућом пратећом
документацијом прецизираним у конкурсној документацији.
Купац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности намирница у овлашћеној институцији у
Београду.
Уколико контрола покаже да предметна добра не испуњавају услове прописане важећим правилницима који регулишу хигијену и
квалитет добара, која чини предмет појединачног Уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет добара,
Наручилац задржава право на једнострани отказ уговора.
Члан 13.

Page 22 of 28

Наручилац : Дом ученика средње железничке школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14
КД у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број ДУСЖШ-ППБОП-01/17:Намирнице за исхрану ученика – Замрзнута

риба и производи од рибе

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који
регулишу ову материју.

Члан 14.
Овај Уговор се закључује на период од ______ месеци (попуњава Купац).
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не
буду решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

За Добављача/Понуђача
____________________________

За Купца/Наручиоца
____________________________________

Напомена: Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем.
Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела
уговора.
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ПАРТИЈА 6-Замрзнута риба и производи од рибе
-НАБАВКА ХРАНЕ ПО ПАРТИЈАМА-ЗАМРЗНУТА РИБА И ПРОЗВОДИ ОД РИБЕ

Ред
бр.

Назив
артикла

Јед.
мере

1

2

1.

03311000 - Рибе
Свеж шаран шницла
200г/ком
03311230 - Ослић
Ослић хоки 500г
ринфуз
15211000 - Рибљи
филети
Филе сома pangasius
премијум ринфуз
15241800 - Паниране
рибље прерађевине
Рибље пљескавице
ринфуз
15250000 - Плодови
мора
Панирани штапићи
лигњи ринфуз

2.
3.

4.

5.

Произвођач

3

Оквирна
потребна
количина
за 24
месецa

4

кг

5

%
ПДВ

Јед.цена
без
ПДВ-а

6

7

Укупна
цена без
ПДВ-а
8

Укупна
цена са
ПДВ-ом
9.

800
1610

кг

кг

1760

кг

1100

кг

1600

Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима сагласно члану 19.
став 4. Закона о јавним набавкама:

Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену цену
Друге
дажбине
које
су
урачунате
цену___________________________________________
_________________________________________________
(навести које дажбине)

у

укупну

понуђену

ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:
( без ПДВ-а ) :____________________________________________________________________
СЛОВИМА : .................................................................................................................…..
Износ ПДВ-а : ____________________________________________________________________
СЛОВИМА : ………………………………………………………………………………………..
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ :
( са ПДВ-ом )_______________________________________________________________________
СЛОВИМА : ……………………………………………………………………………………….
Датум:________________

М.П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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ПАРТИЈА 6-Замрзнута риба и производи од рибе

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
-у колони 4. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа,
-у колони 6. уписати стопу пдв-а у %,
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке,
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична
цена без ПДВ-а (наведено у колони 7.) са год.планираним количинама (наведено у колони 5.),
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се на укупан износ без
пдв-а из колоне 8. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %.
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији
испоручених добара.
У предметну табелу структуре цене уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
се на укупан износ без пдв-а из колоне 8. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом прописане стопе ПДВ-а у %.

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији испоручених добара.
Понуђач/Продавац је у обавези да искаже све тражене податке из Обрасца структуре цене у
противном понуда ће се одбити.

Датум:________________

М.П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум:________________

М.П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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ПАРТИЈА 6 - ЗАМРЗНУТА РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБЕ
1.КВАЛИТАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА
Понуђена добра испуњавају детаљне захтеве који су садржани у:
- „Закону о безбедности хране“ ("Службени гласник РС" број 41/09);
„Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше,
морске јежеве, морске краставце, жабе корњаче, пужеве и њихове производе
(„Сл.лист СРЈ бр.6/2003 и СЦГ 56/2003, 4/2004)
„Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 85/2013,101/2013 и 19/2017)
-Понуђена добра имају одговарајућу декларацију или атест о исправности производа или анализу здравствене исправности
издату од стране овлашћене установе .
Тачке 1. – Свежа риба – по конзистенцији свеже месо рибе мора да буде чврсто, глатке и сјајне површине, црвених
шкрга.Мирис свеже рибе мора бити карактеристичан за рибу према пореклу и врсти, угодан и неутралан.
Тачке 2., 3. 4.и 5. – Смрзнути производ без присутне веће количине леда, са свим обележјима свеже рибе након одмрзавања.
Тачка 1. 2.и 3.– прва класа, без главе и репа.
2..НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ
1. Понуђач намирнице превози сопственим возилом ф-ццо магацин
Наручиоца истоварено,на основу прецизног требовања Наручиоца, свакодневно у периоду од 5,00 до 6,00 часова, у договору
са належним службама Наручиоца.
3. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сваку појединачну испоруку пратиће доставница са тачним подацима о врсти робе, количини,цени,као и датуму испоруке. Уз
сваку испоручену намирницу (домаћег или страног порекла) прилаже се
атест о исправности производа или анализа здравствене исправности издата од стране овлашћене установе .
.

Датум:________________

М.П.

______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

XV

У складу са чланом 88. Закона, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова
насталих приликом припреме понуде број _____________ од ________.2017. године (уписује понуђач) у отвореном поступку
јавне набавке добара ДУСЖШ ЈНД-04/17 – Намирнице за исхрану ученика за Партију 6. – Замрзнута риба и производи од

рибе

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
УКУПНО динара:

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду
трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити
трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Образац трошкова припреме понуде оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача саставни је и обавезни део
понуде.
Уколико понуђач не попуни податке о врстама и износима трошкова, сматраће се да исти нема или не захтева надокнаду трошкова
сходно члану 88.Закона.

Датум: __________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

_______________________________
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Образац XVI
На основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:_____________________________________________________________
Седиште: ______________________________________________________________
Матични број: __________(унети одговарајуће податке дужника издаваоца менице)
ПИБ: ___________________________________________
Текући рачун __________________________ код ______________________

ИЗДАЈЕ :

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
-за корисника бланко соло менице –
КОРИСНИК: Дом ученика средње железничке школе - Београд, ул. Здравка Челара бр.14 (у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије
___________________(унети серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да
предату меницу можете попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде без урачунатог ПДВ-a, за јавну набавку
добара – намирница за исхрану ученика, бр. Набавке ДУСЖШ-ЈНД-04/17, Партија 6. – Замрзнута риба и производи од

рибе, што номинално износи ____________________________
динара (без ПДВ-а), а по основу гаранције за озбиљност понуде.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и
трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ________________________
________________________________________________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца.
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне да наплату по основу овог меничног овлашћења изврши у
вашу корист као повериоца на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на нашим рачунима нема или нема довољно средстава за наплату или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења
по овом основу за наплату.
Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена, или
оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника__________________________________________
_____________________________________(навести име,презиме и функцију овлашћеног лица), чији се потпис налази у
картону депонованих потписа код наведене банке.
Рок важења ове менице истиче даном закључивања уговора по предметној набавци и достављањем нове менице за добро
извршење уговорене услуге.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један примерак за Повериоца а један примерак за
Дужника.
М.П.
Дужник – издавалац менице
__________________________
потпис овлашћеног лица
_________________________
место и датум
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