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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 
и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 103/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
ЈНМВ 02/2019 број 178 од 23.01.2019.године и Решења о образовању комисије за 
спровођење поступка јавне набавке ЈНМВ 02/2019 број 179 од 23.01.2019.године, 
припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у  поступку јавне набавке мале вредности 

за јавну набавку добара – набавка и монтажа машине за прање белог посуђа и 

чаша са аутоматским транспортом корпи и једним танком, редни број јавне 

набавке ЈНМВ 02/2019 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. 1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом ученика средњих школа Зајечар  
Адреса: Скопљанска бб, 19000 Зајечар  
Интернет страница: http://www.internatza.edu.rs/  
 
1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 02/2019 су добра - набавка и монтажа машине за 
прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним 
танком. 
 
1.4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.5. Контакт  
Лице за контакт: Глигуроски Илчо. 
Е - mail адреса: internatza@mts.rs 
tel/faks: 019/430-915, радно време ( понедељак – петак) од 07:00 часова до 15:00 часова 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 02/2019 су добра – набавка и монтажа машине за 
прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним 
танком, шифра из ОРН: 39713100 
Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. 
 
2.2. Партије  
Јавна набавка није обликована у партије. 
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА 
 
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА И ЧАША СА АУТОМАТСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ КОРПИ И ЈЕДНИМ ТАНКОМ 
 
Са две температуре испирања  65°Ц са програмом за чаше и 85°Ц са програмом за 
тањире, који се бирају на дисплеју машине. 
Димензија машине 1300x800x1420мм (±10%), капацитет прања минимум 2 програма 
од мин. 70 и 110  корпи на сат. Машина треба да има аутоматско активирање зоне 
прања проласком корпи, димензија корпе 500x500мм +-2%;  корисна висина прања 
мин. 460мм; ширина отвора мин. 500мм; потрошња воде маx. 270 лит/сат; температура 
прања од 55-65°Ц, температура испирања чаша 65°Ц и испирања посуђа 85°Ц 
(посебан програм за чаше који бира радник на дисплеју машине); уграђене пумпе за 
подизање притиска и избацивање воде; уграђени дозатори за средство прања и 
средство испирања; корпе ПВЦ 500x500мм са шиљцима,  ком 8; корпа ПВЦ равна 
500x500мм, ком 4; корпа ПВЦ за прибор осмоделна, ком 6.  
Машина треба да има континуирано филтирање раствора за прање преко 
површинског сита који прекрива целу машину, усисног сита пумпе и центрифугалног 
филтера који филтрира најситније честице прљавштине. 
Израда машине: задњи зид од ИНОX-а, затворене подне плоче, дупли зидови на 
вратима машине, глатке унутрашње стране врата, резервоар заобљених углова израђен 
дубоким извлачењем без шавова и хигијенски задњи зид са цевима са спољне стране. 
Врата машине која се отварају до 180° која олакшавају приступ и чишћење. Руковање 
преко командног дисплеја са показивачем температуре бојлера и танка, показивачем 
недостатка детерџента, средства за испирање и менаџмент грешака. Машина мора да 
поседује ЦЕ сертификат или одговарајуће. Произвођач машине мора имати 
сертификовану  област производњe мин. комерцијалних машина за прање посуђа 
према захтевима стандарда ИСО 9001 : 2015 и ИСО 14001:2015  или одговарајуће.  
 
Улазни сто леви са судопером дим.1200x700x850 мм, са заобљеним ивицама, инокс  
узвишењем од минимум 150мм до зида,  вођицама за корпу, са качењем на зид машине 
и причвршћењем спојницама са машином.  
Излазни сто машине десни са ваљцима и крајњим прекидачем за вођење корпе 
из машине 1200x650x850мм са заобљеним ивицама, са качењем на зид машине и 
причвршћењем спојницама са машином. 
Туш батерија са флексибилним цревом, славином и мешачем воде која се 
монтира на улазни сто машине. 
ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ: Време трајања регенерације континуирано, са две патроне; 
Капацитет протока (на 2,5 бара улазног притиска)  мин. 29 лит/мин; Маx. улазна 
тврдоћа воде 40°дХ укупне тврдоће; Притисак дотока текуће воде (бар) мин 2,5/маx. 6; 

Температура доводне воде маx. 60-65⁰Ц; Врста рада - програм регенерације се врши 
аутоматски, без струје, помоћу подешене тврдоће и протока воде. 
 
Напомена:  
Понуђена опрема мора да одговара техничким карактеристикама задатим у конкурсној 
документацији.  
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Доказ:  
Понуђач је дужан да у понуди достави каталог/каталошку страну произвођача 
понуђене опреме, на српском језику, са обележеним моделом/типом, из ког 
Наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђене 
опреме, оверен и потписан од стране одговорног лица понуђача, и захтеване 
сетфикате у супротном понуда ће бити неодговарајућа односно неприхватљива. 
Уколико је документ на страном језику није потребно да буде оверен од стране судског 
тумача.  
 
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора затражи 
додатно појашњење од понуђача, а може да се обрати директно и произвођачу 
понуђеног добра или да изврши увид код понуђача.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

Обавезни услови Начин на који се доказује 
исуњеност услова 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закона); 

 
 
 
 
 
 
 
Испуњеност услова понуђач 
доказује достављањем попуњене, 
потписане и оверене Изјаве о 
испуњавању услова из члана 75. 
Закона 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона); 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 
изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
  

Додатни услови Докази који се достављају уз понуду 

Финансијски капацитет  
- да је понуђач у претходне 3 (три) 
обрачунске године пословао са добитком 

Извештај о бонитету за јавне набавке 
(БОН ЈН) за 2015., 2016. и 2017. годину 

- да понуђач није био неликвидан у 
периоду од 6 месеци пре дана објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки 

Потврда Народне банке Србије о броју 
дана неликвидности за период од 6 
месеци пре дана објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки или потврда са сајта Народне 
банке Србије 
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     Пословни капацитет:  
-да понуђач има успостављен систем 
менаџмента квалитетом према званичним 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, 
систем управљања заштитом животне 
средине према званичним захтевима 
стандарда SRPS ISO 14001:2015 и систем  
управљања заштитом здравља и 
безбедности на раду према званичним 
захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001: 
2008, за област трговина и монтажа 
професионалне угоститељске опреме. 

 
Фотокопија наведених сертификата 
важећих у моменту подношења понуде 
који су издати од акредитованих  
сертификационих тела за наведене 
системе      
 

- - да је понуђач у последњих пет 
обрачунских година испоручио (продао) и 
монтирао најмање 3 (три) машине за 
прање посуђа са минимум једним танком  

Потврде претходних наручилаца на 
Обрасцу из конкурсне документације 
оверене и потписане од стране 
овлашћеног лица наручиоца. Уз понуду 
се могу доставити копије потврда.  

д Да понуђач располаже довољним 
кадровским капацитетом: да има 
минимум 2 (два) радно ангажована  лица 
који су сертификовани сервисни техничари 
од стране произвођача понуђене машине са 
завршеном обуком.  

-фотокопија сертификата/потврде 
произвођача, не старија од 2017.године.  
- фотокопија МА, М3А обрасца или 
друго у складу са Законом о раду  
- фотокопија уговора о раду или друго у 
складу са Законом о раду  

     Да понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом: да поседује 
минимум 2  (два) сервисна возила  

Уколико је возило у власништву 
понуђача доставити копију саобраћајне 
дозволе и електронски очитану 
саобраћајну дозволу, а уколико понуђач 
није власник возила, поред напред 
наведених доказа потребно је доставити 
и копију уговора о закупу или уговора о 
лизингу.  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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Образац 1 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач 
_____________________________________________________________________,             
                                                                     [навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и 
једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019, потврђује да испуњава 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији); 

o да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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. 

 
 
Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     
_______________________________                                                         
 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 1б 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач 
___________________________________________________________________   
                                                             [навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и 
једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019, потврђује да испуњава 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији); 

o да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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. 

 
 
Место:_____________                                                                     Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     
______________________________                                                         
 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора 
да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у 
конкурсној документацији није другачије назначено. 
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним 
језицима. 
 
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Зајечар, улица 
Скопљанска бб, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка и 
монтажа машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом 
корпи и једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
01.02.2019. године до 11,00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, 
са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се дана 01.02.2019. године са почетком у 12,00 
часова, у просторијама наручиоца на адреси: Дом ученика средњих школа Зајечар, 
улица Скопљанска бб, у 12,00 часова, уз присуство овлашћених представника 
понуђача. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је 
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица 
понуђача. 
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Понуда мора да садржи: 

 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде; 

 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су 
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да 
образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати; 

 доказе о испуњавању обавезних и додатних услова од којег зависи 
прихватљивост понуде; 

 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора. 
 
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.  
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину 
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена 
због битних недостатака понуде. 
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво 
за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу 
мењати. 
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара 
оригиналном обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати 
неисправном и као таква ће бити одбијена. 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 
76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца којиподразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 
5.3. ПАРТИЈЕ 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих 
школа Зајечар, улица Скопљанска бб, са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа машине за прање 
белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним танком, редни 
број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа машине за прање 
белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним танком, редни 
број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа машине за прање 
белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним танком, редни 
број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа машине 
за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним 
танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019- НЕ ОТВАРАТИ ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 
ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље 6.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјавеизпоглаваља 4. одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то 
податке о:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понушача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 Услови плаћања: дозвољено је тражити авансну уплату до максимално 50% 
вредности понуде.                                                                                                                                
Рок плаћања: у законском року од дана испостављања предрачуна за исплату 
аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног 
овлашћења за повраћај исплаћеног аванса; 

,а остатак у року од минимално 15 до максимално 45 дана, од дана испоруке и 
примопредаје машине за прање веша, на основу документа који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена испорука машине за прање веша. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
5.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција производа не сме бити краћа од 24 месеца. 
 
5.9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана закључивање уговора. 
Место испоруке – на адресу наручиоца: 
Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб, 19000 Зајечар. 
 
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
5.9.5. Захтев у погледу постпродајног сервисирања 
Одзив и поправка у року од 12 часа од захтева наручиоца што понуђач доказује 
достављањем изјаве у слободној форми којом потврђује да је сагласан. 
 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на 
основу ове јавне набавке. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у 
тренутку потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица, и менично овлашћење, у корист наручиоца, која треба да 
буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 
15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за испоруку предметних добара. 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку 
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, 
и менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у 
корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног 
рока за испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за 
случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења 
уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном 
року, на дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од 
стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности 
уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без 
протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) дана дуже од 
уговореног гарантног рока. Наручилац може наплатити меницу за случај не 
извршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 
преузетих обавеза, од стране понуђача.  
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Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из 
регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и 
меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених 
лица Испоручиоца.  
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и 
менично овлашћење.  
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, 
бр. 56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о 
уписуменице урегистар.  
 
5.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, 
ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: Дом ученика средњих школа 
Зајечар, Скопљанска бб, 19000 Зајечар, електронском поштом на e-mail адресу 
internatza@mts.rs или факсом на број 019/430-915 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, објави одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка мале 
вредности - набавка и монтажа машине за прање белог посуђа и чаша са 
аутоматским транспортом корпи и једним танком, редни број ЈНМВ 02/2019. 

mailto:internatza@mts.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
 
5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 
166. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона 
(у даљем тексту: подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико 
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења Одлуке о додели уговора из чл.108 Закона и/или Одлуке о 
обустави поступка из члана 109 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је пет 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.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлука о 
додели уговора из  и/или Одлуке о обустави поступка, нити може закључити 
уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 
осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.  
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из 
члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 
када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у 
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или 
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пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити 
образложена. 
Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.  
Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат 
банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број 
или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: 
Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа 
о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-republickeadministrativne-takse.html. 
 
 

5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Образац 2 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 
набавка и монтажа машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским 
транспортом корпи и једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019. 
  

 
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 ДОБАРА 
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и 
једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019, за потребе наручиоца 
Дома ученика средњих школа Зајечар, објављеног на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и 
конкурсном документацијом, спремни смо да понудимо: 
 
 
 
 

Р
е
д
. 

б
р

о
ј 

Назив артикла 

Је
д
и

н
и

ц
а
 м

е
р

е
 

К
о

ли
ч

и
н

а
 

Цена по 
јединици 
мере (у 

динарима 
без ПДВ-

а) 

Укупна 
цена (у 

динарима 
без ПДВ-

а) 
(4*5) 

Цена по 
јединици 
мере (у 

динарима 
са ПДВ-

ом) 

Укупна 
цена (у 

динарима 
са ПДВ-

ом) 
(4*7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
1. 

Машина за прање белог посуђа и 
чаша са аутоматским трансопортом 

корпи и једним танкомом ком 1 

    

2. корпа ПВЦ 500x500мм са шиљцима ком 8     

3. корпа ПВЦ равна 500x500мм ком 4     

4. корпа ПВЦ за прибор осмоделна ком 6     

5. Улазни сто леви са судопером ком 1     

 
6. 

Излазни сто машине десни са 
ваљцима и крајњим прекидачем за 

вођење корпе из машине ком 1 

    

 
7. 

Туш батерија са флексибилним 
цревом, славином и мешачем воде 

која се монтира на улазни сто 
машине. ком 1 

    

8. Омекшивач воде ком 1     

 
Укупно: 

  

 
 
 

Рок испоруке 
(не дужи од 30 календарских дана) 

 
__________ календарских дана од дана наруџбине 

Рок плаћања  
(не може бити краћи од 15 дана а не дужи 
од 45 дана од дана пријема фактуре)  

_______ дана од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна за испоручена добра, и то: 

- _____% односно износ од ___________  динара са 
ПДВ-ом на име аванса,  

- _____% односно износ од ___________  динара са 
ПДВ-ом 
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Гарантни рок  
(не може бити краћи од 24 месеца од дана 
испоруке предметних добара) 

____________ месеци од дана испоруке предметних 
добара 

Рок важења понуде  
(минимум 30 дана од дана отварања 
понуда) 

________ дана од дана отварања понуда 

 
 
Место:_____________                                                                       Понуђач: 
 
Датум:_____________            М.П.                             ____________________________                                                         
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
Напомена: 
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на 
одговарајућим местима, а овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом 
модел угоора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају 
закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више 
подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору. 
 
1. Дом ученика средњих школа Зајечар,  улица Скопљанска бб, ПИБ 101329698 
матични број 07147961 кога заступа директор Братислава Петров (у даљем тексту: 
Наручилац) и 
 
2.______________________________________________________________, из 
_________________________, улица________________,број ______, матични број 
______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор 
___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), 
 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а) 
__________________________________________________________________ 

б) 
___________________________________________________________________ 
 
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако 
наступа  са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке). 
 
з а к љ у ч у ј у: 
 

УГОВОР  
О НАБАВЦИ И МОНТАЖИ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА И 

ЧАША СА АУТОМАТСКИМ ТРАНСПОРТОМ КОРПИ И ЈЕДНИМ 
ТАНКОМ 

 
Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), 
на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца, дана 03.07.2017. године, спровео 
поступак мале вредности за јавну набавку добара – набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом 
корпи и једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019, 

- Да је Испоручилац у својству Понуђача доставио понуду број 
__________________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуду), 
која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и 
саставни је део овог уговора,  
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- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став 3. Закона, на основу понуде 
Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: ____________ од __________ 
2019. године, доделио уговор о јавној набавци Испоручиоцу. 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком 
набавка и монтажа машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским 
транспортом корпи и једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019 у 
свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део 
Уговора.  
У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и 
седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са 
подизвођачем/има): 
1. ____________________________________________________, 
2. ____________________________________________________ 

 
Члан 2. 

Укупно уговорена вредност набавке предметних добара износи _________________ 
динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у складу 
са једничним ценама исказаним у Понуди Испоручиоца. 
Јединичне цене предметних добара из понуде Испоручиоца су фиксне и неће се 
мењати ни по ком основу током извршења уговора. 

У јединичне цене из Понуде Испоручиоца (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови 
Испоручиоца, на паритету - Фцо магацин Наручиоца: Дом ученика средњих школа 
Зајечар,  улица Скопљанска бб. 
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној 
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с 
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може 
да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона. 

  
Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  

- _____% односно износ од ___________  динара са ПДВ-ом на име аванса, у 
законском року од дана испостављања предрачуна за исплату аванса и 
истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за 
повраћај исплаћеног аванса; 

- _____% односно износ од ___________  динара са ПДВ-ом, у року од .............. 
дана од дана испостављања коначног рачуна потписаног и обострано 
заведеног, а сачињеног на основу обострано оверене отпремнице, оверених 
гарантних листова за сваку појединачну ставку, записника о примопредаји 
предметних добара и јединичних цена из Понуде. 

Плаћање се врши на рачун Испоручиоца број _______________________ код 
________________________банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, 
УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико 
јеуговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих 
рачуна).  
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Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да добрo из члана 1. испоручи и угради у року од 
__________ календарских дана од дана потписивања уговора и уплате аванса из 
члана 3. уговора.  
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене опреме, 
оверених гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и 
сачињеног и обострано потписаног Записника о примопредаји опреме-добара. 
 

Члан 5. 
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и 
карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима 
из  техничке спецификације, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву 
претрпљену штету која услед тога настане. 
 

Члан 6. 
Испоручилац  је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно 
стандардима који важе за наведена добра.  
Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај 
начин обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, 
претовару и ускладиштењу. 
Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди 
Наручилац приликом сваке испоруке од стране Испоручиоца. 
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану рекламацију 
доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 
дана од уоченог недостатка. 
Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације 
изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом 
добара, тј. отклони недостатке, о свом трошку. 
 

 Члан 7. 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у 
тренутку потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица, и менично овлашћење, у корист наручиоца, која треба да 
буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 
15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за испоруку предметних добара. 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку 
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, 
и менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у 
корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана дуже од уговореног 
рока за испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за 
случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења 
уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном 
року, на дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од 
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стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности 
уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без 
протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 5 (пет) дана дуже од 
дана трајања уговора. Наручилац може наплатити меницу за случај 
неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 
преузетих обавеза,од стране понуђача.  

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из 
регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и 
меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених 
лица Испоручиоца.  
У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 
појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и 
менично овлашћење.  
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, 
бр. 56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о 
уписуменице урегистар.   

 
Члан 8. 

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

Члан 9. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 

- уколико Испоручилац опреме касни са испоруком опреме дуже од 15 календарских 

дана, 

- уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима 

или стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца 

опреме, а Испоручилац  није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 
уговорну страну.  
 

Члан 10. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
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 Члан 11. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану  
сагласност уговорних страна.  
 

 Члан 12. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране. 
 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару.   
 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 
уговорну страну.  
   
       ЗА НАРУЧИОЦА                                                     ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
  
_______________________                                     ____________________________  
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

Образац 3 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________  

                                                                                              [навести назив понуђача],  

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 

 
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  
                                                                                              [навести назив понуђача],  

даје: 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности, за набаку добара – набавка и монтажа 
машине за прање белог посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и 
једним танком, редни број јавне набавке ЈНМВ 02/2019, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију 
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа 
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 5 
 

10.ОБРЗАЦ ПОТВРДЕ О ИСПОРУЦИ ДОБАРА  
 
Назив наручиоца: ____________________________________________  
Седиште : __________________________________________________  
Адреса седишта : ____________________________________________ 
ПИБ :_______________________________ 
Матични број : _______________________  
Контакт и телефон____________________ 
 
 

ПОТВРДА 
 
Потврђујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је нам је 
привредно  
друштво/предузетник: 
___________________________________________________________________  

(пословно име и адреса) 
испоручио (продао) и монтирао машину: 
______________________________________ 
_________________________ (назив производа) произвођача _____________________ 
тип/ознака________________________  године ____________ комада 
_________________. 
 
  
Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у поступку јавне набавке мале 
вредности редни број ЈНМВ 02/2019 – набавка и монтажа машине за прање белог 
посуђа и чаша са аутоматским транспортом корпи и једним танком, наручиоца 
Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб из Зајечара и у друге се сврхе не 
може користити.  
 
 
 
 
У_____________________  
Дана: _________________                                                          Наручилац:  
                                                                   МП                            
__________________________  

        (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 


