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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 
Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема 

кухиње и перионице  
ЈН број 404-3-43/2018-IIIı-4 

 
 

 
 

Контакт особе по овом  позиву су: 
Зоран Томић, Данијела Мирковић 
 

Понуде морају бити примљене од стране 
наручиоца дo 12.02.2018. године до 12:00 
часова, на адреси: 

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, 15300 Лозница 

Јавно отварање понуда  обавиће се 
12.02.2018. год. у 12:30 часова на адреси:  

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, Лозница 

Телефон:  
 
015/879-209; 015/879-258; 

Факс:  
 
015/879-206 

E-mail:  
dmirkovic@loznica.rs, ztomic@loznica.rs 
 

 
 
 
 
 
 

Лозница,  јануар 2018 године 
 
 

Конкурсна документација садржи: 56 странa 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-
3-43/2018-IIIı-1[навести редни број јавне набавкe и деловодни број Одлуке] и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку  404-3-43/2018-IIIı-2 [навести редни број јавне 
набавкe и деловодни број Решења], припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – Унутрашње опремање Образовно културног центра 
у Тршићу – технолошка опрема кухиње и перионице 

ЈН бр. 3/2018 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

5 

 
 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
 
5 

IV Критеријуми за доделу уговора 11 

V Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VI Образац Структуре цене 23 

VII Модел уговора 46 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 50 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 
         Назив наручиоца:  
Град Лозница – Градска управа  
 Адреса: 15300 Лозница, ул.Карађорђева број 2  
  ПИБ 101196408                Матични број: МБ:07169981 
 
         Контакт: Данијела Мирковић, Зоран Томић  
 Тел:015/879-258; 879-209   факс:015/879-206       email: ztomic@loznica.rs, dmirkovic@loznica.rs 
2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке: добара  - Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу 
Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          39221000- кухињска опрема. 
3. Извор финансирања: Буџет града Лозница. 
 
4. Врста поступка јавне набавке 
        Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке. 
        Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије. 
        Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Рок и начин подношења понуда 
        Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница, ул. 
Карађорђева  бр.2, до 12.02.2018. године, до 12,00 часова. Канцеларија бр. 108. Писарница.  
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са 
назнаком „Понуда- Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – 
технолошка опрема кухиње и перионице, број 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс 
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 
         Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном за подношење понуда. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
6. Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 12.02.2018. године у 12,30 часова, у радним просторијама 
Градске управе. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су 
да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 
7. Критеријум за доделу уговора 
          Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена. 
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
        Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

1. Опис предмета јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке су добра- Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу- 
технолошка опрема кухиње и перионице 

Назив и ознака из општег речника  набавке:  
39221000- кухињска опрема. 
          
 
Место извођења радова: Тршић, 15300 Лозница  
Рок за испоруку и уградњу:  30 дана. 
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II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

 
 

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају: 

1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона , 
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе доставе 
доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
            Докази о испуњености услова могу се достављати у  неовереним фотокопијама а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих докумената, у 
року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.            
            Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама 
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 
Закона, чл.75. Закона, став 1. тачке од 1)-4), довољно је да достави изјаву о упису у регистар 
понуђача. 
            Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој 
треба да наведе интернет странице надлежних органа.  
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 



[Type here] 
 

Page 6 of 56 
 
 
 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
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 (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 
6) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 
    Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза,  према обрасцу у прилогу. 
 
7) Услов:  Понуђач је дужан да у складу са чл. 26. Закона,  достави изјаву о независној понуди у 
којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
       Доказ:  Изјава понуђача о независној понуди,  према обрасцу у прилогу. 
 
III-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона, и у 
складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке који се односе на: 
 
1) Услов: Који располаже неопходним финансијским капацитетом 
Минималан услов за учешће је:  
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- да је понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупан приход у износу 
од: 20.000.000,00 динара без пдв-а. 

 
Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) или 
Извештај о бонитету ( Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за  привредне регистре , а који 
мора садржати статусне  податке  понуђача , сажети биланс стања и биланс успеха  за 
предходне три обрачунске  године.  
Уколико не постоје подаци за 2017. годину приложити 2014, 2015 и 2016 годину. 
 
2) Услов: који располаже довољним кадровским капацитетом, што у складу са обимом и значајем 
предметне услуге значи,  да располаже са најмање радника у сталном радном односу или који ће 
бити ангажовани на предметним пословима по другом основу и то минимум 5 радика 
 
Доказ: списак ангажованих  радника: на неодређено време,на одређено време,  по степену и врсти 
стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и 
материјалном одговорношћу. 
Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  по одбитку – односно прва страна 
ППП-ПД где је наведен укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 
траженим бројем радника.Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и доприносе  по 
одбитку, односно прву страну  ППП-ПД  пријаве за месец који предходи месецу  објаве  позива  за 
подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом понуђача.  
За раднике  који ће бити ангажовани по уговору на предметним пословима понуђач доставља 
фотокопије   уговора о  обављању привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна 
набавка. 
 
3) Услов:  Који располаже довољним техничким капацитетима  односно поседује  следећу 
техничку опрему. 
    Услов за квалификацију је да понуђач обавезно располаже свим следећим техничким 
капацитетима у власништву, закупу или лизингу: 
 
     -    комби возило, носивости до 3 t или камион нос. 3-5 t ком      1 
      
 
Доказ:списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву. 
Докази  о власништву; 
- Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са 
стањем на дан 31.12.2017. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене 
конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.  
- Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 
пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
За средства  набављена од 1.1.2018.  године  приложити фотокопиоју рачуна и отпремнице. 
 
- За средства узета под закуп: доказ уговор о закупу. 
- За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености техничког 

капацитета приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду 
даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити 
издата на меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета 
лизинга и број уговора о лизингу. 

 
 
4) Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде изабрана као 
најповољнија, достави  средства финансијског обезбеђења.  
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      Доказ: Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења 
 
5) Услов: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених података у којој 
треба да наведе интернет странице надлежних органа.  
     Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података,  према обрасцу у прилогу. 
 
6) Услов: Обавезно доставити каталоге за сву опрему. 
 
III - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 
доказе о испуњености услова који су наведени под III-1 Обавезни услови (услови 1, 2, 3 и 4) на 
начин описан за понуђача. 
III - 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под III-1 Обавезни 
услови (услови од 1, 2, 3 и 4), и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале 
услове испуњавају заједно. 
 
       Понуђач, односно добављач дужан је 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, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописан начин. 
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III -5     ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
За јавну набавку – Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – 

технолошка опрема кухиње и перионице 
ЈН број 3/2018. 

 
 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

 
Докази за обавезне услове за учешће у поступку у 

складу са чланом 75. и 26. Закона 
 

ПРИЛОГ БР.  1 
Доказ бр.1 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

да не 

ПРИЛОГ БР.  2 
 
Доказ бр.2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

да не 

ПРИЛОГ БР.  3 
Доказ бр.3 

Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена 
мера забране обављања делатности или потврда Агенције 
за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности;  

да не 

ПРИЛОГ БР.  4 
Доказ бр.4 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
Уверење надлежне локалне пореске администрације да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; 

да не 

ПРИЛОГ БР.  6 
Доказ бр.6 

Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштите животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. 

да не 

ПРИЛОГ БР.  7 
Доказ бр.7 

Изјава понуђача о независној понуди 
да  не 

 
Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу 
са чланом 76. Закона 

  

ПРИЛОГ БР.  8  
Доказ бр.1 

Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  
за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 
2017.)или  - Образац БОН-ЈН  
 

да не 

ПРИЛОГ БР.  9 
Доказ бр.2 

Списак ангажованих  радника: на неодређено време,на 
одређено време или по другом основу,  по степену и врсти 
стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног 
лица понуђача, под кривичном и материјалном 
одговорношћу . 
Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  
по одбитку – односно прва страна ППП-ПД где је наведен 

да не 
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укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да 
располаже са наведеним бројем радника. Извод из 
појединачне пореске пријаве  за порез и доприносе  по 
одбитку , односно прву страну  ППП-ПД  пријаве за месец 
који предходи месецу  објаве  позива  за подношење 
понуда или каснији, оверену печатом и потписом 
понуђача.  
 
За раднике  који ће бити ангажовани по уговору на 
предметним пословима понуђач доставља фотокопије  
уговора о  обављању привременим и повременим 
пословима чији је предмет ова јавна набавка. 

ПРИЛОГ БР.  10 
Доказ бр.3 

Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  
о власништву, закупу или лизингу да не 

ПРИЛОГ БР.  11 
Доказ бр.4 

Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара 
да  не 

ПРИЛОГ БР.  12 
Доказ бр.5 

Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења 
да не 

ПРИЛОГ БР.  13 
Доказ бр.6 

Изјава понуђача о јавној доступности тражених података у 
којој треба да наведе интернет странице надлежних органа 

да не 

 
ПРИЛОГ 

 Меница са меничним писаним Овлашћењем  за 
озбиљност понуде, регистроване у НБС. 
 

да не 

ПРИЛОГ 

Фотокопија  обрасца  оверених потписа лица овлашћених 
за заступање  (ОП обрасцу)  Уколико понуду потписује 
лице које није наведенои у ОП обрасцу  доставити  
одговарајуће овлашћење. 

Да не 

ПРИЛОГ 
У случају заједничке понуде – Споразум којим  се 
понуђачи  из групе  међусобно и према наручиоцу  
обавезују  на извршење јавне набавке. 

Да  не 

ПРИЛОГ Каталози за сву опрему да не 
 
 
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                М.П.             ____________________________ 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
Напомена: 
Наручилац бира најповољнију понуду применом једног од два критеријума која су 
прописана ЗЈН (критеријум најнижа понуђена цена или критеријум економски 
најповољнија понуда). Уколико се наручилац определи за критеријум економски 
најповољнија понуда, дужан је да предвиди све елементе критеријума и да исте 
опише и вреднује имајући у виду предмет конкретне јавне набавке. Наручилац је 
дужан да посебно води рачуна да елементи критеријума не буду дискриминаторски и 
да буду у логичкој вези са садржином јавне набавке, као и да наведе методологију за 
доделу пондера за сваки од елемената критеријума који ће омогућити накнадну 
објективну проверу оцењивања понуда. 
У овом случају дат је као пример критеријум за избор најповољније понуде „најнижа 
понуђена цена“. 
 
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, 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. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио краћи рок испоруке. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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ПРИЛОГ БР.  7                       Изјава понуђача о независној понуди 

за јавну набавку 
 
 

Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – кухиња и вешерај  
ЈН број 3/2018 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
      У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 
број 29/13),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.              ______________________________ 
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ПРИЛОГ БР.9       Списак  радника  који  ће бити ангажовани по овој  јавној  набавци 
 

Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – кухиња и вешерај  
ЈН број 3/2018 

 

 
 
 
 

Назив понуђача 
Р.б. Име и презиме Степен и назив стручне 

спреме 
*н *о *уг

1      

2      
3      
4      
5      

 
 
 
 
 
 
Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да располажем са  горе 
наведеним  радницима у   радном односу на неодређено време и одређено време. 
 
Појашњење: 
 * н=неодређено време 
 * о=одређено време 
или уговор о делу 
У  горе означенм  пољима уписивањем знака х означити начин ангажовања запосленог радника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                М.П.              
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ПРИЛОГ БР.10   Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву или 
закупу,за јавну набавку  

 
 

Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – кухиња и вешерај 
ЈН број 3/2018. 

 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Докази  о власништву; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2017. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.   
-За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености техничког капацитета 
приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, 
који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на 
меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број 
уговора о лизингу. 
-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 
пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
Доказ о закупу: 
- Уговор о закупу 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                  М.П.             ____________________________ 

 
 
 

Н А З И В ј.м. кол. Власн.   Закуп 
1 2 3 4 5 

Комби возило, носивости до 3 t (камион 3-5 t) ком 1   
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ПРИЛОГ БР.11                  Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара  

за јавну набавку 
 

Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – кухиња и вешерај 
ЈН број 3/2018 

 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 

 
 
 
 
 
 
       Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам приликом 
састављања своје понуде поштовао захтевани квалитет добара  неопходних за реализацију јавне 
набавке, а према опису квалитета  датом  у пројектној документацији. 
       Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу 
уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку, вршити испоруку и уградњу добара  
неопходних за реализацију уговора у складу са захтеваним и понуђеним квалитетом. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године               М.П.              ____________________________ 
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ПРИЛОГ БР.12              
 
 
 

Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења 
за јавну набавку 

 
Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – кухиња и вешерај 

ЈН број  3/2018 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 

 Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, 
доставим следећа средства финансијског обезбеђења: 

 
1) У року од 3 дана од дана  закључења уговора   
       
- бланко сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини 
од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза. 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
 2) У року од 7 (седам) дана  од дана испоставе фактуре 
-  бланко сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини 
од 2,5% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року. 
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
 
   Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- 
др. Закон и 31/11) 
      Менице морају  бити регистроване у НБС.  
 
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                М.П.             ____________________________ 
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ПРИЛОГ БР.13 
 
 

Изјава  понуђача о јавној доступности тражених података 
за јавну набавку 

 
Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – кухиња и вешерај 

ЈН број 3/2018 
 
 

 
Назив понуђача 

 
 
 
 

            Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су  
подаци  које сте тражили  доступни на интернет страници надлежних органа: 
 
 
 
_доказ(податак)                                надлежни орган                             интернет страница 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године               М.П.             ____________________________ 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Унутрашње опремање 
Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема кухиње и перионице 

 број 3/2018 
 
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 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ 
[навести предмет јавне набавке] 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде (минимум 60 дана) 
 

 

 
Рок испоруке и уградње (не дужи од 30 дана) 
 

 

 
Гарантни рок 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VI     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату 

вредност (ПДВ).  
Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.  
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који 

нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 
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IV TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE

1. Jednoru~na baterija sa crevom za pranje podova

sa nastavkom za priklju~enje creva za pranje pod

pritiskom, ukupne du`ine creva 15m, u kompletu

sa nosa~em za namotavanje creva.

Friulana Rubinetterie- Italija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu. kom 5.00 x = 0.00

GARDEROBA

1. Garderobni ormarić - dvodelni

metalni , sa delom za uniforme i delom

za li~nu garderobu - obe na ka~enje, sa donjim

delom za obu}u i gornjom policom, sa ventilacijom,

sa bravicom za zaklju~avanje, sa kosim HACCP

krovom.

Metal Linex - Le{tane ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

vel 60x50x170cm kom 4.00 x = 0.00

HODNIK

1. Frižider za čuvanje uzoraka hrane

ABS, kapaciteta 350 litara, izolacija 45mm, 

termostat, stati~ki a unutra{njom ventilacijom,

temperaturni re`im 2úC8+8úC, 3 re{etke

50x41,1+150x21,1; unutra{nje dimenzije 

45x48x158cm. 

Instalisana snaga: 0,185kw; 230V/1N/50Hz

Obra~un po komadu.

vel 60x58,5x185,5cm kom 1.00 x = 0.00

KONTROLA UNOŠENJA NAMIRNICA

1. Radni kancelarijski sto

izrade u laminatu, u komplatu sa blokom fioka

na zaklju~avanje.

Doma}i proizvo|a~.

Obra~un po komadu.

vel 120x50x75cm kom 1.00 x = 0.00
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2. Radna stolica

tapacirana, u eko-koži, okretna, sa loftomatom.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

MAGACIN

1. Magacinska vaga

kapacitet merenja: 300kg/100gr

dimenzije platforme: 600x800mm

broj mernih pretvara~a: 1

merni pokazni uređaj: A12 (neobra~unski)

montaža pokaznog uređaja: na stubiću, na zidu 

ili na stolu (j. odvojiv od stubića)

displej: LCD (2,20cm)

funkcija tare: do 60

napajanje: baterijsko (punjiva baterija sa

adapterom na 220VAC)

indukcija istrošenosti baterije

mogućnost brojanja predmeta

mogućnost sabiranja više merenja

telo vage od zaštićenog ~elika

tas je od onox-a.

Shollex - Srbija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 60x80x6-18cm kom 1.00 x = 0.00

2. Magacinska stalaža

sa metalno-plastificiranim punim policama, sa

4 etaže.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 150x45x180cm kom 1.00 x = 0.00

3. Magacinska stalaža

sa metalno-plastificiranim punim policama, sa

4 etaže.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 170x45x180cm kom 1.00 x = 0.00
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4. Magacinska stalaža

sa metalno-plastificiranim punim policama, sa

4 etaže.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 90x50x180cm kom 1.00 x = 0.00

5. Magacinska podloška - europaleta

drvena ili plasti~na.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 80x60x15cm kom 1.00 x = 0.00

6. Komora +

Rashladna komora za temperaturni režim  

rada -2úC do +8úC, spoljašnjih dimenzija 

120x120x220cm. Izgrađena od PUR panela

d=5cm sa oblogom od obostrano plastificiranog 

~eli~nog lima d=0,5mm i ispunom od poliuretana. 

Podna izolacija komore je PU panel gazna 

površina orebreni al. lim 1/1,5mm.

U kompletu sa ispariva~kim blokom i rashladnim

agregatom, opremljena displejom za praćenje

temperature, vremena i funkcijom za memorisanje

aktiviranih alarma, sa mogućnošću priklju~enja

na HACCP integrisani sistem.

Uglovi komore obloženi su sanitarnim lajsnama.

Vrata komore su svetlih dimenzija otvora

80x190cm, krilo je obostrano obloženo belo

plastificiranim pocinkovanim ~eli~nim limom

d=0,5mm sa ispunom od poliuretana, sa lift

šarkama i spoljnom i unutrašnjom ru~kom sa

klju~em.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 120x120x220cm kom 1.00 x = 0.00
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PRIPREMA I OBRADA TESTA I KOLA^A

1. Digitalni frižider

u inoksu kvaliteta AISI304; tempetatutnog režima

2úC8/+8úC, jedna vrata,  

 elektronska kontrola temperature,

instalisana snaga: 0.3kw; 230V/1N/50Hz.

Obra~un po komadu.

vel 80-81x68-70x201-210cm kom 1.00 x = 0.00

2. Rashladni sto

u inoksu AISI304; sa hlađenim boksom, srednja

perforirana polica, sa 2 vrata, motor na levoj strani,

rub na zadnjoj strani 5cm, temperaturni režim

2úC8/+8úC.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 150x70x87cm kom 1.00 x = 0.00

3. Viseći ormarić

u inoksu AISI304, srednja polica, zatvoren kliznim

vratima.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 150x30x60cm kom 1.00 x = 0.00

4. Plinski šporet

u inoksu AISI304; sa 2 otvorena plamenika, sa

temperaturnim ograni~iva~em, na otvorenom 

postolju.

Snaga plamenika: 1x3.5kw i 1x5.5kw

Priklju~na snaga: 9kw

Potrošnja zemnog gasa: 0.95m3

Kogast - Slovenija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 40x70x90cm kom 1.00 x = 0.00
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5. Zidni parohvata~

u inoksu AISI304, bez odvodnih cevi i ventilatora

sa filterima i osvetljenjem.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 60x90x60cm kom 1.00 x = 0.00

6. Radni sto

u inoksu AISI304, otvoren, sa donjom i srednjom 

policom, rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70x70x87cm kom 1.00 x = 0.00

7. Planetarni mikser

stoni, zapremine 10l, komplet sa 3 meša~a.

Snaga: 0.37kw, 230V/1N/50Hz.

Filmar - Italija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 48x40x65cm kom 1.00 x = 0.00

8. Jednodelna sudopera

u inoksuAISI304; otvorena, sa donjom policom, 

rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70x70x87cm kom 1.00 x = 0.00

9. Jednoru~na mešajuća hromirana baterija- 

ugradna, pogon na lakat

Friulana Rubinetterie - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

10. Spiralna mesilica za testo

u inoksu AISI304, spiralna, 25kg testa po ciklusu,

kapacitet posude 32l, posuda Ò400x260mm.

Snaga: 1.5kw, 400V/3N/50-60Hz

Fimar - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

vel 78x43x73+124cm kom 1.00 x = 0.00
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11. Radni sto sa mermernom plo~om

u inoksu AISI304, otvoren, bez donje ploce i 

prednjeg ukrućenja radi smeštaja kolica za so, 

šećer i brašno; sa tri fioke ispod gornje plo~e
 (horizontalno postavljene),

mermerna plo~a sa ogradom na tri strane 

visine 5cm 

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 165/138+27x80/62+18x87cm kom 1.00 x = 0.00

12. Kolica za so, šećer i brašno

u inoksu AISI304, kapaciteta 115 litara, na 4

to~kića.

Obra~un po komadu.

vel 39,5x61x72,5cm kom 3.00 x = 0.00

13. Digitalna vaga sa displejom

kapacitet merenja: 15kg-30kg/ 5g-10g

displej: LCD (5cifara)

funkcija tare: do pola opsega merenja

funkcija merenja komada

napajanje: baterijsko 1.5V x6, ili adapter

220VAC/9VDC, 300mA

obostrani displej

dimenzije vage (mm): 260(š)x287(d)x137(v)

dimenzije tasa: 230(š)x190(d) (inoks ravni tas,

kao na slici)

masa uređaja: 2,8kg

Shollex - Srbija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

NAPOMENA: OJA^ATI ZIDOVE NA MESTIMA

POSTAVLJANJA VISE]IH ORMARI]A
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PRIPREMA MESA

1. Digitalni frižider

u inoksu kvaliteta AISI304; temperaturnog

režima 2úC8/+8úC, jedna vrata, 

elektronska kontrola temperature

Instalisana snaga: 0.3kw; 230V/1N/50Hz.

Obra~un po komadu.

vel 80-81x68-70x201-210cm kom 1.00 x = 0.00

2. Jednodelna sudopera

u inoksuAISI304; otvorena, sa donjom policom, 

rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70x70x85-87cm kom 1.00 x = 0.00

3. Jednoru~na mešajuća hromirana baterija- 

ugradna, pogon na lakat

Friulana Rubinetterie - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

4. Panj za meso

u inoksu AISI304, sa gornjom poliuretanskom 

koterm plo~om debljine 10cm, na otvorenom

postolju.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70x70x85cm kom 1.00 x = 0.00

5. Radni sto sa fiokom

u inoksu AISI304; sa fiokom ispod gornje plo~e

u donjem delu otvoren bez donje police i prednjeg

ukrućenja radi smeštanja kante za otpatke,

rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 80x70x85cm kom 1.00 x = 0.00
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6. Elektri~na mašina za mlevenje mesa

u inoksu AISI304, kapaciteta do 160kg/h

snaga: 0.75kw; 230V/1N/50Hz.

Fimar - Italija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 40x29x47-51cm kom 1.00 x = 0.00

7. Kanta za otpatke

u inoksu AISI304, kapaciteta 50 litara, na 

to~kiće, bez pedale za podizanje poklopca.

Obra~un po komadu.

dim. pre~nik 39cm, visina 60,5cm kom 1.00 x = 0.00

8. Konzolna polica

u inoksu AISI304, sa pripadajućim nosa~ima.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 120x30x4cm kom 1.00 x = 0.00

9. Rashladni sto

u inoksu AISI304; sa hlađenim boksom, srednja

perforirana polica, sa 3 vrata, motor na desnoj strani,

rub na zadnjoj strani 5cm, temperaturni režim

2úC8/+8úC.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 190x70x85cm kom 1.00 x = 0.00

10. Digitalna vaga sa displejom

kapacitet merenja: 15kg-30kg/ 5g-10g

displej: LCD (5cifara)

funkcija tare: do pola opsega merenja

funkcija merenja komada

napajanje: baterijsko 1.5V x6, ili adapter

220VAC/9VDC, 300mA

obostrani displej

dimenzije vage (mm): 260(š)x287(d)x137(v)

dimenzije tasa: 230(š)x190(d) (inoks ravni tas,

kao na slici)

masa uređaja: 2,8kg

Shollex - Srbija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00



[Type here] 
 

Page 32 of 56 
 
 
 

11. Sterilizator noževa

u inoksu kvaliteta AISI304 ili AISI 430;
kapaciteta 10 noževa

zidni model, sa UV lampom, sa signalizacionim 

svetlom.

Snaga: 0.36kw; 230V/1N/50Hz.

Forcar - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

vel 41-43x16x61-64cm kom 1.00 x = 0.00

TERMO KUHINJA

1. Plinski šporet ( šporet na zemni gas)

u inoksu AISI304; sa 4 otvorena plamenika, 

bez pećnice, na otvorenom postolju. 

Snaga plamenika: 4x7kw=28kw

Potrošnja zemnog gasa: 2.88m3/h

Kogast - Slovenija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 80x90x90cm kom 1.00 x = 0.00

2. Elektri~ni šporet

u inoksu AISI304; sa 2 grejne plo~e 30x30cm,

sa temperaturnim ograni~iva~em, bez pećnice, 

na otvorenom postolju. 

Snaga grejnih plo~a: 1x2.5+1x4kw=6.5kw;

400V/3N/50Hz

Kogast - Slovenija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

vel 40x90x90cm kom 1.00 x = 0.00

3. Plinski roštilj (roštilj na zemni gas)

u inoksu AISI304; 1/2 ravna plo~a + 1/2

rebrasta plo~a - tvrdi hrom, grejna površina 

790x720mm.

Priklju~na snaga: 13kw

Potrošnja zemnog gasa: 1.38m3/h.

Kogast - Slovenija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

vel 80x90x90cm kom 1.00 x = 0.00
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4. Plinska friteza (friteza na zemni gas)

u inoksu AISI304, kapaciteta 2 bazena po 

14 litara ulja.

Priklju~na snaga: 22,4kw

Potrošnja zemnog gasa: 2.36m3/h.

Kogast - Slovenija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

korpa dim. 80x90x90 kom 1.00 x = 0.00

5. Blok sto 

u inoksu AISi304, sa donjom i srednjom policom,

zatvorena desna bo~na strana, ostale strane 

otvorene, u svemu po ugledu na termi~ku opremu.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 120x90x87cm kom 1.00 x = 0.00

6. Plinski kiper (kiper na zemni gas)

u inoksu AISI304, kapaciteta 80 litara, dim. 

posude 71x59x23,5cm, posuda od inoksa.

Priklju~na snaga: 15,6kw

Potrošnja zemnog gasa: 1.5m3/h.

Kogast - Slovenija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

korpa dim. 80x90x90 kom 1.00 x = 0.00

7. Plinski kazan (kazan na zemni gas)

u inoksu AISI304, kapaciteta 100 litara, sa 

okruglom posudom, dim. posude Ò60x41,5cm

direktno grejanje.

Priklju~na snaga: 19-21kw

Potrošnja zemnog gasa: 2.22m3/h.

Kogast - Slovenija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

korpa dim. 80x90x90 kom 1.00 x = 0.00

8. Ostrvski parohvata~

u inoksu AISI304, bez odvodnih cevi i ventilatora

sa filterima i osvetljenjem.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 320x220x60cm kom 1.00 x = 0.00
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9. Glavni konvektomat

u inoksu AISI304; kapaciteta 7GN1/1 ili 6+1GN 1/1, sa

sondom temperature, razmak vođica 67mm,

desna vrata, konvekcijsko kuvanje 30-260úC

miks para i konvekcijsko kuvanje 48-260úC;

miks ovlaživanje i konvekcijsko kuvanje od 

48-260úC; para od 48-130úC, suvo kuvanje

autodijagnostika, sigurnosti temperaturni 

prekida~. 

Priklju~na snaga: 11-12 kw

Unox - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

korpa dim. 75x77,3x84,3cm ili 87,5x79,2x78,6 kom 1.00 x = 0.00

10. Tuš

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

11. Omekšiva~ vode - dekupator, ru~ni

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

12. Postolje za konvektomat

u inoksu AISI304, puna gornja plo~a, otvoreno.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 75x78x70cm kom 1.00 x = 0.00

13. Elektri~na troetažna peć

u inoksu AISI304; kapaciteta 3GN2/1, dim.

pećnica 54x73x30cm.

Snaga: 3x5.9kw=17,7kw; 400V/3N/50Hz

Kogast - Slovenija ili ekvivalent

Obra~un po komadu.

vel 80x87,5x169cm kom 1.00 x = 0.00

14. Zidni parohvata~

u inoksu AISI304, bez odvodnih cevi i ventilatora

sa filterima i osvetljenjem.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 200x1000x60cm kom 1.00 x = 0.00

NAPOMENA: OJA^ATI ZIDOVE NA MESTIMA

POSTAVLJANJA PAROHVATA^A
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HLADNA KUHINJA

1. Rashladni sto

u inoksu AISI304; sa hlađenim boksom, srednja

perforirana polica, sa 2 vrata, motor na desnoj 

strani na 60cm, rub na zadnjoj strani 5cm,

temperaturni režim 2úC8/+8úC, kućište stola na 

zadnjoj strani uvu~eno za 10sm i gornja plo~a

na levoj strani use~ena za stub.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 188/148+40x70/60+10x85cm kom 1.00 x = 0.00

2. Digitalna vaga sa displejom

kapacitet merenja: 15kg-30kg/ 5g-10g

displej: LCD (5cifara)

funkcija tare: do pola opsega merenja

funkcija merenja komada

napajanje: baterijsko 1.5V x6, ili adapter

220VAC/9VDC, 300mA

obostrani displej

dimenzije vage (mm): 260(š)x287(d)x137(v)

dimenzije tasa: 230(š)x190(d) (inoks ravni tas,

kao na slici)

masa uređaja: 2,8kg

Shollex - Srbija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

3. Rashladni sto

u inoksu AISI304; sa hlađenim boksom, srednja

perforirana polica, sa 2 vrata, motor na levoj 

strani, rub na zadnjoj strani 5cm

temperaturni režim 2úC8/+8úC.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 175x70x85cm kom 1.00 x = 0.00
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4. Jednoru~na mešajuća hromirana baterija- 

ugradna, pogon na lakat

Friulana Rubinetterie - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

5. Viseći ormarić

u inoksu AISI304, srednja polica, zatvoren kliznim

vratima.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 175x30x60cm kom 1.00 x = 0.00

6. Elekti~na gravitaciona salamoreznica

u inoksu kvaliteta AISI304; pre~nik noža Ò300mm

za se~enje hladnog mesa salama i sireva, sa 

zaštitom se~iva, korisno se~enje 220x220mm,

dim. donje povšINE 480x350mm, debljina

ise~enih par~ića od 0-15mm.

Instalisana snaga: 0,26kw, 230V/1N/50/60Hz

Firmar - Italija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 65x49,5x44cm kom 1.00 x = 0.00

7. Radni sto sa fiokom

u inoksu AISI304; sa fiokom ispod gornje plo~e,

u donjem delu sa donjom policom, rub na

zadnjoj strani 5cm, gornja plo~a na zadnjoj 

strani ispuštena za 10cm i use~ena za stub

na desnoj strani.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70/40x30x70/60+10x85cm kom 1.00 x = 0.00

8. Sanitarna pregrada

u inoksu kvaliteta AISI304.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 2x70x140cm kom 1.00 x = 0.00
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PRANJE RESTORANSKOG POSU\A

1. Sto za pranje prljavog posuđa

u inoksu AISI304, otvoren sa prednje i zadnje

strane, bo~ne strane zatvorene, donja i srednja 

polica, centralni.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 145x60x85cm kom 1.00 x = 0.00

2. Sto za prijem prljavog posuđa sa rupom

za otpatke

u inoksu AISI304, otvoren samo sa prednje 

strane, rupa za otpatke na desnoj strani, bez

donje police i prednjeg ukrućenja radi smeštanja

kante za otpatke, centralni.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 130x60x85cm kom 1.00 x = 0.00

3. Kanta za otpatke

u inoksu AISI304, kapaciteta 50 litara, na 

to~kiće, bez pedale za podizanje poklopca.

Obra~un po komadu.

dim. pre~nik 39cm, visina 60,5cm kom 1.00 x = 0.00

4.  mašina za pranje posuđa

u inoksu AISI304, ciklus pranja 60/90/120/300

sekunde, kapaciteta 60/40/30/15 korpi/h,

dim. kopre 50x50x10cm, maksimalna visina

~aše 39cm, maksimalni pre~nik tanjira 41,5cm, 

maksimalna visina šerpe 39cm, maksimalna

visina korpe za hleb 40cm, 4GN1/1.

Snaga:4,5-5,4kw; 400V/3N/50-60Hz

Krupps - Italija ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 62x77x140-190cm kom 1.00 x = 0.00
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5. Omekšiva~ vode - dekupator, automatski

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

6. Zidni parohvata~

u inoksu AISI304, bez odvodnih cevi i ventilatora

sa filterima i osvetljenjem.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 75x90x60cm kom 1.00 x = 0.00

7. Izlazni sto iz mašine

u inoksu AISI304, otvoren, sa donjom policom,

sa kliza~ima za korpe.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 100x61x85cm kom 1.00 x = 0.00

8. Orman za ~isto posuđe

u inoksu AISI304, zatvoren obostranim kliznim 

vratima, u 2 nivoa (4 para kliznih vrata).

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 110x61x85cm kom 2.00 x = 0.00

9. Sanitarna pregrada

u inoksu kvaliteta AISI304.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 2x60x140cm kom 1.00 x = 0.00

PRANJE KUHINJSKOG POSU\A

1. Jednodelna sudopera

u inoksuAISI304; otvorena, sa jednim velikim 

bazenom, sa donjom perforiranom policom,

rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 120x70x85cm kom 1.00 x = 0.00
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2. Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom 

crevu - ugradna

Friulana Rubinetterie - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

3. Sto sa rupom za otpatke

u inoksu AISI304, sa rupom za otpatke Ò250mm 

na sredini, otvoren, bez donje police i prednjeg

ukrućenja radi smeštanja radi prostora za 

smeštaj kante za otpatke, rub na zadnjoj strani

5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70x70x85cm kom 1.00 x = 0.00

4. Kanta za otpatke

u inoksu AISI304, kapaciteta 50 litara, na 

to~kiće, bez pedale za podizanje poklopca.

Obra~un po komadu.

dim. pre~nik 39cm, visina 60,5cm kom 1.00 x = 0.00

5. Konzolni oceđiva~

u inoksu AISI304; u kompletu sa nosa~ima od

kutijastih profila.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 70x30x4cm kom 1.00 x = 0.00

6. Stalaža za kuhinjsko posuđe

u inoksu AISI304; sa rešetkastim policama, sa

delom gde treba predvideti pregrade za oceđivanje

poklopaca.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 100x60x180cm kom 2.00 x = 0.00

NAPOMENA: OJA^ATI ZIDOVE NA MESTIMA

POSTAVLJANJA KONZOLNIH OCE\IVA^A
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OFFICE/ VRA]ANJE I IZDAVANJE HRANE

1. Preklopna plo~a

u inoksu kvaliteta AISI304; u kompletu sa

pripadajućim šarkama i grani~nikom.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 60x60x4cm kom 1.00 x = 0.00

2. Topli sto

u inoksu AISI304, centralni,srednja polica 

jednostrana klizna vrata, radna temperatura od

30-90úC, kontrolna tabla sa termostatom i

kontrolnim lampicama, priklju~ak na struju sa

desne strane stola.

Snaga: 3kw; 400V/3N/50-60Hz

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 140x60x85cm kom 1.00 x = 0.00

3. Kolica

u inoksu AISI304, sa tri etaže u inoksu AISI304,

sa 4 to~ka - dva sa ko~nicama.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 80x50x90cm kom 1.00 x = 0.00

PERIONICA

1. Bazen kolica

u inoksu AISI304, za prevoz rublja, sa 4 to~kića

 - dva sa ko~nicama.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 84x49x65cm kom 2.00 x = 0.00

2. Kolica za ~ist veš

plasti~na, na 4 to~kića.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 102x63x83cm kom 1.00 x = 0.00
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8. Sto za ru~no šivenje

drveni otvoren.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 140x80x90cm kom 1.00 x = 0.00

9. Mašina za ru~no šivenje

21 program šivenja, funkcija slobodne ruke, 

nožni klip, šivenje debele tkanine.

Instalisana snaga 65W, 220-240V/1N/50Hz

Toyota ili ekvivalent.

Obra~un po komadu.

vel 41,2x19,2x29,2m kom 1.00 x = 0.00

10. Stalaža sa drvenim policama za odlaganje 

~istog veša

sa drvenim etažama.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 120x50x200cm kom 1.00 x = 0.00

11. Rešetkasta kolica

u inoksu AISI304, za odlaganje ~istog veša pre

peglanja, sa 4 to~kića - dva sa ko~nicom.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 100x60x87cm kom 1.00 x = 0.00

PRANJE RUKU

1. Sanitarna pregrada

u inoksu kvaliteta AISI304.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 2x40x140cm kom 2.00 x = 0.00

2. SanitarnIi umivaonik

u inoksu kvaliteta AISI304; sa pogonom na koleno.

Uvoz Italija.

Obra~un po komadu.

vel 50x40x22cm kom 2.00 x = 0.00
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rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 120x70x85cm kom 1.00 x = 0.00

3. Mešajuća hromirana tuš baterija na fleksibilnom 

crevu - ugradna

Friulana Rubinetterie - Italija ili ekvivalent

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

4. Radni sto 

u inoksu AISI304; otvoren, sa donjom i srednjom

policom, rub na zadnjoj strani 5cm.

Domaći proizvođa~.

Obra~un po komadu.

vel 60x70x85cm kom 1.00 x = 0.00
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9. Radni sto sa fiokom 

u inoksu AISI304; sa fiokom ispod gornje plo~e, 

u donjem delu otvoren bez donje police, 
i prednjeg ukrućenja radi smeštanja kante 
za  

otpatke, rub na zadnjoj strani 5cm. 

Domaći proizvođa~. 

Obra~un po komadu. 

vel 90x70x85cm kom 1.00 x = 0.00

10.- Kanta za otpatke 

u inoksu AISI304, kapaciteta 12 litara, sa  

pedalom za podizanje poklopca. 

Obra~un po komadu. 

vel 30x40cm kom 2.00 x = 0.00

11. Mašina za seckanje povrća 

u inoksu kvaliteta AISI304; pre~nik izlaznog otvora 

56mm, sa mogućnošću seckanja voća i povrća 

razli~itih oblika i veli~ina uklju~ujući i rendanje  
sira, mlevenje i seckanje voća, se~enje na 
rezance,  

listiće i kocke; bez diskova. 

Snaga: 0,37kw, 230V/1N/50Hz 

Fimar - Italija ili ekvivalent. 

Obra~un po komadu. 

vel 28x63x55 cm kom 1.00 x = 0.00

12. Disk za mašinu po izboru. 

Fimar - Italija ili ekvivalent. 

Obra~un po komadu. kom 2.00 x = 0.00

13. Nosa~ diskova. 

Fimar - Italija ili ekvivalent. 

Obra~un po komadu. kom 1.00 x = 0.00

14. Rashladni sto 

u inoksu AISI304; sa hlađenim boksom, srednja 
perforirana polica, sa 2 vrata, motor na 
desnoj strani  

rub na zadnjoj strani 5cm 

temperaturni režim 2úC8/+8úC. 

Domaći proizvođa~. 

Obra~un po komadu. 

vel 150x70x85cm kom 1.00 x = 0.00
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VII    MOДЕЛ УГОВОРА 

Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема кухиње 
и перионице ЈН број 3/2018 

 
Уговорне стране : 
 
1. Град Лозница -Градска управа Лозница, са седиштем у улици Карађорђева број 2,15300 
Лозница, ПИБ: 101196408, МБ: 07169981 (у даљем тексту  Наручилац) коју заступа Начелник 
Градске управе  Милојка Смиљанић, дипл.правник  и 
 
2. Предузеће ________________________________________________________, са 
седиштем у __________________, улица ______________________________, 
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун 
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке 
_____________________________________________, које заступа директор 
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач) 
 
Уговорне стране констатују: 
 
- да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број _________________ од 
_____________године  и позива за достављање понуда, спровео  отворени поступак јавне набавке   
број  ЈН бр. 3/2018; 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број 
____ од ___.2018. године, заведену под бројем: _________/2018. од ____.2018. године, која се 
налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
- да Понуда  број ______ од _____.2018. године од понуђача, заведена под бројем _____________ у 
потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази 
се у прилогу; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2018. године, као 
најповољнијег понуђача изабрао ______________________. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Град Лозница – Градска управа  је у својству Наручиоца у спроведеном отвореном поступку јавне 
набавке бр.3/2018, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за Унутрашње опремање 
Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема кухиње и перионице. 

 
Предмет овог уговора је набавка и уградња опреме, у свему према овом уговору и понуди 
Добављача број _______________ од ___________ 2018. године (биће преузето из понуде) и 
условима и захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку. 
 

ЦЕНА 
Члан 2. 

 
Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена износи _____________ динара (словима: 
_________________________________) без ПДВ-а, односно ______________ 
(словима:___________________________ ) са ПДВ-ом (биће преузето из понуде). 
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Цена је фиксна. 
 
Јединичне цене опреме наведене су у понуди Добављача која је саставни део Уговора. 
У цену су урачунати трошкови које Добављач има у реализацији јавне набавке - набавка опреме и 
уградња. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

Исплата уговореног износа из члана 2. Уговора биће извршена у целости, уплатом на рачун 
Добављача __________________________ (попуњава Добављач), који се води код банке 
__________________________(попуњава Добављач), у року од ______ дана (попуњава Добављач) 
од дана достављања фактуре, на основу документа који испоставља Добављач, а којим је 
потврђена испорука опреме. 

 
 
Оквирни рок за плаћање уредно достављеног рачуна је ____________ дана (биће преузето из 
понуде) од дана пријема уредно сачињеног рачуна с тим да се даном пријема рачуна сматра дан 
наведен на заводном печату Наручиоца. (минимум 15 дана) 
У складу са чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(Сл. гласник РС бр. 119/12) рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана. 
 
Наручилац задржава право да плаћање доспелог рачуна изврши у складу са могућностима 
извршења буџета града Лознице, имајући у виду расположиве месечне квоте, а Добављач је 
сагласан да испоручена добра буду плаћена у складу са наведеним могућностима. 
 
По исплати уговорене цене на уговорени начин, све финансијске обавезе Наручиоца према 
Добављачу по основу овог уговора престају. 
 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОД ДОБАВЉАЧА 
Члан 4. 

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било 
којем од података прописаних члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о промени писмено 
обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин. 
 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 5. 

Добављач је обавезан да при закључењу уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда 
Наручиоцу гаранцију –бланко соло меницу и то: 
 
1) У року од 3 дана од дана  закључења уговора   
       
- бланко сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини 
од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза. 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
 2) У року од 7 (седам) дана  од дана испоставе фактуре 
-  бланко сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини 
од 2,5% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року. 
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
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   Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- 
др. Закон и 31/11) 
      Менице морају  бити регистроване у НБС. 
 
Наручилац се обавезује да меницу са меничним овлашћењем врати Добављачу најдоцније у року 
од 15 (петнаест дана) по истеку уговора, уколико је у међувремену не искористи у складу са 
претходним ставовима овог члана. 
Уколико Добављач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења на начин предвиђен 
овим чланом, уговор не ступа на снагу (одложни услов) и наручилац задржава право да уговор о 
јавној набавци додели следећем најповољнијем понуђачу. 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
Члан 6. 

 
Наручилац је обавезан да: 
1. одговори на питања постављена у складу са одредбама овог уговора, 
2. изврши плаћање у складу са одредбама уговора, 
3. достави Добављачу примедбе на испоручена добра, 
4. обавести Добављача о контакт особи, 
5. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза. 
 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да: 
1. предметне услуге врши сходно правилима струке, у свему према задатку и условима које је 
добио од Наручиоца, 
2. обавести Наручиоца о имену и броју телефона контакт особе, 
3. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза, 
4. одговори на примедбе Наручиоца у вези испоручених добара, 
5. поступа у свему према спецификацији добара која је саставни део конкурсне документације, 
која је оверена и потписана од стране понуђача и чини саставни део овог уговора. 
 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
Члан 8. 

 
Место испоруке и уградње је Тршић, Образовно културни центар у Тршићу. 
Испорука добара и уградња из члана 1. овог уговора извршиће се у року од ______ дана (рок не 
може бити дужи од 30 дана, попуњава Добављач) од дана закључења Уговора. 
 

КВАЛИТЕТ 
Члан 9. 

Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и функционалне 
карактеристике које у потпуности одговарају техничкој спецификацији из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.  
 

 
ГАРАНЦИЈА 

         Члан 10. 
Добављач је дужан да приликом испоруке достави неопходну техничку документацију за 
испоручену опрему (атесте). 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА 
Члан 11. 

 
Наручилац и Добављач ће констатовати преузимање и уградњу добара. У случају утврђених 
недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач мора исте отклонити, 
најкасније у року од 12 часова од часа утврђивања недостатка. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

 
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби уговора, 
захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које је Добављач 
доставио уз своју понуду. 
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, у спор ће се решавати пред надлежним 
судом у Ваљеву. 
 

Члан 13. 
 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона облигационим 
односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона 
о јавним набавкама. 
 

Члан 14. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.  
 
Све измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су сачињене у писаној форми и 
потписане од стране овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 15. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
 
За ДОБАВЉАЧА        ЗА НАРУЧИОЦА 
 
________________________      _______________________ 
 
Место и датум 
_______________________ 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке: 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
        Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 
2. Начин на који понуда мора бити сачињена 
        Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе 
који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 
 
3. Начин подношења понуда 
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
        На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: „Понуда – 
Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема кухиње 
и перионице број 3/2018-НЕ ОТВАРАТИ“. 
        На полеђини коверте/кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс 
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 
 
4. Начин измене, допуне и опозива понуде  
         У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 
мења односно која документа накнадно доставља. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
5. Понуђач може да  поднесе само једну понуду  
          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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. Подизвођач 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
 - у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности 
набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне 
набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 - за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. 
тач 1) до 4) Закона. 
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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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 
набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
         Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
          Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од 
наручиоца. 
 
7. Заједничка понуда 

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком 
учеснику из групе понуђача. 

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
         Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи 
податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
         Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
         Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 
8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
        Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза 
на додату вредност (ПДВ). 
        Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а. 
        У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису 
исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 

Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 

 
9. Додатни захтеви Наручиоца  
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде 
        Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова 
        Рок за испоруку и уградњу опреме је 30 дана (max). 
9.3. Захтев у погледу цена 
        Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора. 
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9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања 
Плаћање ће се вршити у року који понуди понуђач а који не може бити краћи од 15 дана, нити 
дужи од 45 дана од дана пријема фактуре на писарници Градске управе. 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока 
       Гарантни рок за уграђену опрему износи __(гаранција произвођача). 
       Гарантни рок за извршене радова на монтажи износи 2 године.  
       Обавеза  понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих 
недостатака насталих нормалном употребом објекта а  који су последица несолидног извођења 
радова или лошег квалитета уграђеног материјала. 
       Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу, Наручилац је 
овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача. 
9.5. Захтев у погледу набавке, испоруке и квалитета  добара   
       Набавка и испорука добара  неопходних за реализацију је обавеза понуђача. 
       Квалитет понуђених добара,  мора одговарати захтеваном квалитету  према пројектној 
документацији.  
        Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према 
обрасцу у прилогу. 
9.6. Захтев у погледу увида у услове уградње и обилазак локације 
        Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и обићи место испоруке и уградње,  у 
циљу  давања комплетне  понуде,  у договору са особом  за контакт.  
        Услови испоруке и уградње, видљиви из пројектне документације и обиласка локације, не 
могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени. 
 
 
10. Средства финансијског обезбеђења  
 

 Меницу за озбиљност понуде: Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране 
овлашченог лица овлашћеног за заступање у корист наручиоца, са меничним овлашћењем 
за попуну у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, као средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од дана отварања понуда и 
копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница. 

 
 
      Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, у року 
од 3 дана од дана  закључења уговора достави: 
 
 
1) - бланко сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у 
висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза. 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
 2) У року од 7 (седам) дана  од дана испоставе фактуре 
в) -  бланко сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у 
висини од 2,5% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року. 
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
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   Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- 
др. Закон и 31/11) 
      Менице морају  бити регистроване у НБС.  
 
11. Начин означавања поверљивих података 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, 
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 
да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда.  

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 поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
         Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина: 
- путем поште на адресу наручиоца: Град Лозница – Градска управа, Карађорђева бр.2, 15300 
Лозница,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације број 3/2018“. 
-   електронским путем на адресу: dmirkovic@loznica.rs 
          Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском поштом 
или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено 
достављање. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

 
13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда 
и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.  
         Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
         Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватњиву. 
 
14. Критеријум за доделу уговора 
      Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
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      У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће избор 
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који има дужи 
гаранти рок. 
 
15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
      Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 20 (двадесет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
16. Разлози за одбијање понуде 
      Наручилац ће да одбије   понуду:  
      - која је неблаговремена 
      - која је неодговарајућа 
      - понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове 
      - понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  
      - понуђени рок важена понуде је краћи од прописаног 
      - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 
         
16.1 Битни недостаци понуде 
           Наручилац ће одбити понуду ако. 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуђени рок важења је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
16.2 Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ су: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
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17.   Обустављање поступка јавне набавке 
         Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним 
набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним 
набавкама. 
         Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
          
18. Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. 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 претходног става 4. ове тачке, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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, 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 садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 
2) назив и адресу наручиоца, 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 
6) потврду о уплати таксе, 
7) потпис подносиоца. 

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе,наручилац 
ће такав захтев одбацити закључком. 

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

од 120.000,00 динара на следећи начин: 
1) број рачуна: 840-30678845-06, 
2) шифра плаћања: 153 или 253, 
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3) позив на број: 3/2018, 
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Град Лозница – Градска управа; ЈН 3/2018; 
5) назив уплатиоца; 
6) корисник: буџет Републике Србије. 
 

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

 
19. Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама 
 
 
 


