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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
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1.1

Назив,адреса иинтернетстраница наручиоца:
Предшколске установе„Сунце“
Косовска број 36А, Куршумлија
www.vrticsunce.com

1.2

Врста поступкајавне набавке:Јавна набавкамалевредности.

1.3

Предмет јавненабавке: Набавка млека и млечних производа, по партијама, ЈНМВ 5/2020:
Партија 1) Млеко

1.4

Нијеупитањурезервисана јавна набавка.

1.5

Контак: vrticsunce054@gmail.com , особа за контакт је Гордана Стефановић

телефон 027/ 381-534, сваког радног дана од 07:00-14:00 сати.
1.6.

Број поступка у плану јавних набавки: 1.1.4.

2
2.1

ПОДАЦИО ПРЕДМЕТУЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПИСПРЕДМЕТА НАБАВАКЕ, НАЗИВИОЗНАКАИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредностиброј 5/2020, је млеко и млечни производи :
Партија 1) Млеко
Ознака у речнику и шифра: 15500000Млеко.
2.2

ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВИОЗНАКАИЗОПШТЕГ РЕЧНИКАНАБАВКЕ:
Предметна набавкаје обликована у 2 (две) партије:

Партија 1) Млеко,ознака у речнику и шифра: 15500000 Млеко,

2.3. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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3
3.1

ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНАИОПИС ДОБАРА

ВРСТАДОБАРА

Млеко и млечни производи,по партијама ЈНМВ-5/2020:
Партија 1) Млеко
3.2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА
Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у поглављу 4
конкурсне документације.

3.3

КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничких карактеристика.

3.4

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Предметна набавка обухвата набавку добарадатих у техничким карактеристикама добара
(поглавље 4).
Предметна набавка обухвата сукцесивну испоруку Набавка млека и млечних производа
по партијама за потребе Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији.
Количина млека и млечних производа по партијама одређена је на основу остварене
потрошње по овом основу Наручиоца током 2019.године и очекиване – процењене
потрошње током 2020.године.

3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Испoрукa дoбaрa je сукцeсивнa, днeвнa и нeдeљнa прeмa пoтрeбaмa нaручиoцa, oд дaнa
склaпaњa угoвoрa у нaрeдних гoдину дaнa, a нa oснoву нaруџбинe путeм тeлeфoнa или
писмeнo путeм тeлeфaксa или мејла.Квaлитeт испoручeних дoбaрa трeбa дa будe у склaду
сa вaжeћим стaндaрдимa зa пojeдинe врстe aртикaлa, кao и у склaду сa вaжeћoм сaнитaрнo
– хигиjeнским прoписимa.
3.6.МЕСТО ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ
Испорука добара врши се у Fco Наручилац, у седишту Наручиоца, зграда Предшколске
установе „Сунце“, улицаКосовска број 36А, 18430 Куршумлија.

4

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА

У табелама које су саставни део овог поглавља и конкурсне документације приказане су
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техничке карактеристике и количине добара за партију 1, које је неопходно прибавити у
предметном поступку јавне набавке.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка млека и млечних производа по партијама
Партија 1) Млеко

ЈЕД.
МЕРЕ
Литар

НАЗИВ ДОБАРА
Млеко
Пластеризовано млеко 2,8 %
млечне масти 1/1

ТРАЖЕНА КОЛ.
2.470

Наручилац задржава право да врши сукцесивне поруџбине, као и да одступи од наведених
количина +/- 20%.

5

5.1

УСЛОВИ ЗАУЧЕШЋЕИЗ ЧЛ.75 и 76 ЗЈНИ УПУТСТВОКАКО СЕДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИУСЛОВИ ЗАПОНУЂАЧАПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75ЗЈНИТО:
1.
2.

3.
4.
5.

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајућирегистар;
Дапонуђачињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичних
делакаочланорганизованекриминалнегрупе,данијеосуђиванзакривична делапротив
привреде,кривичнаделапротив животнесредине,кривичнодело примања или
давањамита, кривично дело преваре;
Да понуђачуније изречена правоснажна судска или управна мера забране
обављањаделатностикојајепредметјавненабавке,акојајенасназиу
време
објављивањаодносно слања позиваза подношењепонуда;
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
дaимa вaжeћудoзвoлунaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe дeлaтнoстикoja je прeдмeт jaвнe
нaбaвкe, aкo je тaквa дoзвoлa прeдвиђeнa пoсeбнимпрoписoм.

Сваки понуђач (односно члан групе понуђача или подизвођач) при састављању понуде мора
навести да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (члан 75 став 2 ЗЈН).
5.2

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛ.76.СТАВ 2. ЗЈН, И ТО:

У предметној набавци нису предвиђени додатни услови.
5.3

Условикоје мора даиспуни подизвођач,ито:
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Подизвођач мора да испуни: обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 5.1, тачка 1
до 5) и услов наведен у Поглављу 5.1. став 2.
Услов из члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН, (Поглавље 5.1, тачка 5) испуњава подизвођач ако
му је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
5.4Условикоје мора даиспуни сваки одпонуђача из групепонуђача,ито:
Свакиодпонуђачаизгрупепонуђачамораиспуни свеобавезнеусловенаведенеу поглављу
5.1(тачкеод1до5), и услов наведен у Поглављу 5.1.став 2.
Услов из члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН, (Поглавље 5.1, тачка 5) дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
5.5

УПУТСТВОКАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХУСЛОВА:

1) Испуњеност свихобавезнихи додатнихуслова се доказује достављањем ИЗЈАВЕО
ИСПУЊАВАЊУУСЛОВАЗА УЧЕШЋЕУ ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕи то:
Изјавом
понуђачаоиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавненабавке,(Поглавље11.1)или
Изјавом
подизвођачаоиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавненабавке,(Поглавље11.2).
Споразумомсачињенимнаначинодређенчланом
(УКОЛИКОНАСТУПАКАОГРУПАПОНУЂАЧА)

81.ЗЈН

Поред наведених доказа, понуђач, у саставу своје понуде, обавезно доставља
попуњене и оверене обрасце:

Образац понуде за партију 1 са прилозима (Поглавље 7.1) и/или

Образац понуде за партију 2 са прилозима (Поглавље 7.2)

Модел уговора за партију 1 (Поглавље 8.1) и/или

Модел уговора за партију 2 (Поглавље 8.2)
Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 10)
Образац изјаве у вези коришћења патената и права интелектуалне својине
(Поглавље 12)
2) Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача
чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавнунабавку
оцењена као
најповољнијададоставинаувиддоказе(оригиналеилиоверенефотокопије)прописане
ЗЈНзадоказивањеиспуњеностиобавезнихусловаидодатнихуслова.Рокзадостављањеје
7
(седам)данаодданадостављањазахтева.
3)
Понуђаччијајепонудаоцењенакаонајповољнијаниједужандадостављана
увиддоказекојису
јавнодоступнинаинтернетстраницаманадлежнихоргана(доказиза
обавезнеуслове,поглавље5.1,тачка1–изводизрегистра
Агенције
запривреднерегистре,
односноодговарајућегрегистра).
4)
Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за
регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у
Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне
регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.Понуђач
ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
5) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица. Уколико суобрасци потписани од странелица које није уписано у
регистаркаолицеовлашћено
за
заступање,потребно
једоставити
овлашћење
за
потписивањеузпонуду.
6)
Акопонуђачнијемогаодаприбавитраженадокументаурокузаподношење
понуде,збогтогаштоонадотренуткаподношењапонуденису моглабитииздатапо прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи
одговарајућидоказзато,наручилацћедозволитипонуђачу
данакнаднодоставитражена
документаупримереном року.
7)
Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести
Наручиоцаобилокојојпромениу
везисаиспуњеношћуусловаизпоступка
јавненабавке,којанаступидодоношењаодлуке,односно
закључењауговора,односно
токомважењауговораидаједокументујенапрописани начин,саназнаком„Поступак ЈНМВ–
добра:Набавка млека и млечних производа, по партијама, ЈНМВ-5/2020

6УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМАКАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1

ПОДАЦИОЈЕЗИКУ НА КОЈЕМПОНУДАМОРАДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понудамора битисачињенана српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику.Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
6.2

ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ

1)Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може
проверитидалијековерта затворена онакокако јебила предата.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама,
позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може дати понуду за једну или више партија.
2)ПонудаморадасадржисведоказенаведенеуПоглављу5.Условизаучешћеизчл.
75..и
76ЗЈН,
упутствукакоседоказујеиспуњеносттихуслова
и
обрасцеизконкурсне
документације.Свеизјаве,обрасцииприлозикојисусаставнидеопонудеморајубити попуњени у
свим деловима,потписании оверенипечатом.
3)Уколикопонуђачнаступасамосталноилисагрупомпонуђача,у
томслучају,
понуђач,односно овлашћени представникгрупепонуђача попуњава,потписујеиоверава
печатомследеће обрасце:
Р.
бр.
1.

Називобрасца

Поглавље

Образацпонуде (за једну или више партија) са прилозима
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2.

Моделуговора(за једну или више партија)

(Поглавље8)

3.

Образацизјавео трошковима понуде(напомена:оваизјава
није обавезна)

(Поглавље9)

Понуђачкојинаступасамосталноисвакипонуђачизгрупепонуђачаукључујућии
овлашћеногпредставника групепонуђача,попуњава,потписујеи печатом оверава:
Р.
бр.

Називобрасца

Поглавље

1.

Образацизјавепонуђача
оиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавне набавке

2.

Образацизјавео независној понуди

(Поглавље10)

3.

Образацизјаве увези коришћења патената и права
интелектуалнесвојине

(Поглавље 12)

(Поглавље11.1)

ОвлашћенипредставникГрупепонуђачаjeпонуђачкојијеу
споразумуизчлана81.
ЗЈН,којимсепонуђачиизгрупе међусобноипреманаручиоцу обавезују наизвршењејавне
набавке,одређенкаоносилацпосла,односнокаочлангрупепонуђача којићеподнети понудуикоји
ћезаступатигрупупонуђачапред наручиоцем.
4)Уколико понуђачнаступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава
печатом следећеобрасце:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.

Називобрасца

Поглавље

Образацпонуде(за једну или више партија) са прилозима

(Поглавље7)

Моделуговора(за једну или више партија)

(Поглавље8)

Образацизјаве
понуђачаоиспуњеностиусловазаучешћеупоступку
Образацизјавео трошковимапонуде(напомена:оваизјава
није обавезна)

(Поглавље11.1)
(Поглавље9)

Понуђачиподизвођач(свакипосебно)достављајупопуњене, потписанеиоверене обрасце:
Р.
бр.
1.
2.

Називобрасца

Поглавље

Образацизјавео независној понуди
Образацизјаве увези коришћења патената иправа
интелектуалнесвојине

(Поглавље10)
(Поглавље 12)

Подизвођачдостављапопуњен, потписаниоверен образац:
Р.
бр.
1.

Називобрасца

Поглавље

Образацизјаве
(Поглавље11.2)
подизвођачаоиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавне
б
5) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
- Непосредно преузимањем на адреси Предшколске установе „Сунце“, ул.Косовскаброј 36А,
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18430 Куршумлија, (сваког радног дана у периоду од 07:00 до 14:00 часова).
6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у
затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:
Предшколске установе „Сунце“, ул.Косовскаброј 36А, 18430 Куршумлија, са напоменом:
«Понуда за набавку добара– Набавка млека и млечних производа, по партијама, за
ПАРТИЈУ 1 и/или 2 -НЕ ОТВАРАТИ»
На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
05.03.2020.године до 12:00 часова
Понуда се сматра благовременом ако је код наручиоца на адреси ул. Косовскаброј 36А,
18430 Куршумлија, пристигла закључно са 05.03.2020.године до 12:00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у простирије наручиоца
у којима се врши завођење, на адреси ул.Косовскаброј 36А, 18430 Куршумлија, пристигла
закључно са 05.03.2020.године до 12:00 часова.
7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах
након истека рока за подношење понуда, дана 05.03.2020.године, у 12:15 часова на адреси ул.
Косовскаброј 36А, 18430 Куршумлија, канцеларија секретара Предшколске установе Сунце, у
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
8) У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
9) Контакт: vrticsunce054@gmail.com, особа за контакт је Гордана Стефановић, телефон
027/ 381-534, сваког радног дана од 07:00-14:00 сати.
6.3

ПАРТИЈЕ
Предметнајавна набавка јеобликованапопартијама :
Партија 1) Млеко

Понуђач може да поднесе понуду за једну партију.Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно достављају се у једном примерку
за све партије.
6.4

ПОНУДЕ САВАРИЈАНТАМА
Понудесаваријантама нисудозвољене.
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6.5

НАЧИНИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИОПОЗИВАПОНУДЕ

Ускладу
сачланом87.став6.ЗЈНпонуђачможеу
року
заподношењепонудеда
измени,допуниилиопозовесвоју
понуду.Измена,допунаилиповлачењепонудеје
пуноважноакојеНаручилацпримиоизмену,допуну
илиопозивпонудепреистекароказа
подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши наначин одређен за подношење
понуде.
Понудасе неможеизменити,допунитиили опозватипоистекуроказаподношње понуда.
6.6

УЧЕСТВОВАЊЕ УЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачкојијесамосталноподнеопонуду
неможеистовременодаучествујеу
заједничкојпонудииликао подизвођач,нитидаучествујеувише заједничких понуда.
6.7

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВАОДСТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђачје
дужанда,уколиконамеравадаизвођење
набаавке
повериподизвођачу,у
понудинаведедалићеизвршењенабавкеделимичноповерити
подизвођачу,назив
подизвођача,проценатукупневредностинабавке којићеповеритиподизвођачу,акојине може
бити већи од 50%, каои део предмета набавке који ће извршитипреко подизвођача.
Уколикоуговоризмеђу
наведенууговору.

наручиоцаипонуђачабудезакључен,тајподизвођачћебити

Понуђачупотпуностиодговаранаручиоцузаизвршењеуговорененабавке,безобзира
бројподизвођача.

на

Понуђачможеангажоватикаоподизвођачалицекојенијенавеоу понуди,акојена страни
подизвођачанакон
подношењапонуденасталатрајнијанеспособностплаћањаакото
лицеиспуњавасвеусловеодређенезаподизвођачаиуколикодобијепретходну
сагласност
наручиоца.
Услов из члана 75.Став 1.Тачка 5) ЗЈН, (Поглавље 5.1, тачка 5) испуњава и подизвођач
ако му је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачкојинаступасаподизвођачем
морадасамосталноиспуниобавезнеусловеиз
члана75.став1.тачкаод
1)до5)ЗЈН,
члана75.став2.
ЗЈН,аподизвођачморасамосталнодаиспуниобавезнеусловеизчлана75.став1. тачкаод 1)до5) ЗЈН
и из члана75.став2. ЗЈН.
Каодоказзаиспуњењеовихусловапонуђач и подизвођачдостављајупопуњену,потписану
иоверену
Изјаву
понуђача/подизвођача
оиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавненабавке(Поглавље11.1 и 11.2).
6.8

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВАУЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ
Понудуможе поднетиГРУПАПОНУЂАЧА.

Саставнидео заједничке понудејеспоразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобнои према
наручиоцуобавезујунаизвршењејавне набавке.
Овајспоразумобавезносадржиподаткенаведенеучлану81.став4.ЗЈН,итоподатке

о:
-

чланугрупекојићебитиносилацпосла,односнокојићеподнетипонудуикојиће
заступатигрупупонуђачапред наручиоцем;
понуђачукоји ћеуиме групепонуђачапотписатиуговор;
понуђачукоји ћеуиме групепонуђачадатисредствообезбеђења;
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-

понуђачукоји ће издати рачун;
рачунунакоји ће битиизвршено плаћање;
обавезамасвакогод понуђачаизгрупепонуђача за извршење уговора.
Понуђачиизгрупепонуђача одговарајунеограничено солидарно према наручиоцу.

Услов из члана 75.Став 1.Тачка 5) ЗЈН, (Поглавље 5.1, тачка 5) дужан је да испуни сваки
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Свакипонуђачизгрупепонуђачаморадаиспуниобавезнеусловеизчлана75.став1.
тачка од 1) до 5) ЗЈН и из члана 75 став 2 ЗЈН, што се доказује
достављањемпопуњене,потписане и оверене Изјавео испуњеностиуслова понуђача заучешћеу
поступкујавненабавке за сваког члана групе понуђача посебно(Поглавље11.1).

6.9

ЗАХТЕВИ ОДЗНАЧАЈАЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

-

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања и у погледу рока извршења уговора
Понуђене добраморају у свимаспектимаодговаратизахтевиманаручиоцаизадатим
техничким карактеристикама.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од
дана уредно примљеногисправног рачуна издатог по испоруци добара.
Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна) са
отпремницама, а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.

-

Захтеви у погледу места и рока испоруке и гарантни рок
Fco Наручилац, у седишту Наручиоца, зграда Предшколске установе „Сунце“,
улицаКосовска број 36А, 18430 Куршумлија.
Период испоруке годину дана од дана закључења уговора, у року који у обрасцу
понуде упише понуђач, рачунајући од дана пријема требовања.
Mинимaлнигaрaнтнирoкзa
испoручeнe
прeхрaмбeнe
прoизвoдe
мoрa
oдгoвaрaтипрoизвoђaчкимдeклaрaциjaмa.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Рокове понуђачтребапрецизно да одреди,ускладу са обрасцемпонуде.
Немогу
сеприхватитинепрецизноодређенирокови(нпр.одмах,подоговору,од-до,
сукцесивноисл.).Услучају
дапонуђачнепрецизноодредирокове,понудаћесесматрати
неисправном.

-

6.10 ЦЕНА
Цена предметних добара мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
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набавке, с тим да ће се у поступку стручне оцене понуда за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Акојеупонудиисказананеуобичајенонискацена,Наручилацћепоступитиускладу
сачл.92.ЗЈН.
Цeнe тoкoмтрajaњa угoвoрa сe мoгукoригoвaтипo прoтeкурoкa вaжeњa пoнудe искључивo
збoг oбjeктивнихрaзлoгa, итo: - укoликo цeнa рoбe зaвиси oдкрeтaњa цeнe нa дoмaћeмтржишту,
мoгућe je извршитипрoмeнуцeнa нa вишe илинa нижe итo дo изнoсa рaстa илипaдa цeнa нa мaлo
уРeпублициСрбиjи, прeмa звaничнo oбjaвљeнимпoдaцимa Рeпубличкoгзaвoдa зa стaтистику укoликo нa цeнуутичуидругифaктoри (дeвизникурс, рoбнa бeрзa, прoмeнa цeнa рeгулисaних
oдлукoмдржaвних
oргaнa
исл...)
мoгућe
je
извршитипрoмeнуцeнa
нa
oснoву
aргумeнтoвaнихдoкaзa o пoтрeбипрoмeнe цeнa, нa oснoвупoдaтaкa oбjaвљeних oдстрaнe
Mинистaрствa пoљoприврeдe и заштите животне средине - oбjaвљeнихнa пoртaлуСистeмa
тржишнихинфoрмaциja пoљoприврeдe Србиje, кao инa oснoвузвaничнo oбjaвљeнихпoдaтaкa
уштaмпиизлoжeних
oдстрaнe
oвлaшћeнихлицa.
Зaхтeвзa
прoмeнуцeнa
мoгупoднeтиинaручилaципoнуђaч.Зaхтeвзa прoмeнуцeнa сaдржинaзив, oднoснo списaкдoбaрa зa
кoje сe трaжипрoмeнa цeнa, сa пoнуђeнoмцeнoминoвoмцeнoм, дaтумпримeнe нoвe цeнe, крaткo
oбрaзлoжeњe рaзлoгa пoвeћaњa oднoснo смaњeњa цeнa и oдгoвaрajућe дoкaзe.Зaхтeвзa
прoмeнуцeнa пoднoсисe нajмaњe 7 дaнa прe нaмeрaвaнe прoмeнe цeнa, нajвишe
jeднoммeсeчнo.Услучajудa пoнуђaчнeoпрaвдaнo зaхтeвa прoмeнуцeнe инe дoкaжe пoстojaњe
oбjeктивнихрaзлoгa зa прoмeнуцeнe, (кao штo je тo гoрe нaвeдeнo) нaручилaцмoжe
рaскинутиугoвoр o jaвнoj нaбaвци.Нoвoутврђeнa цeнa сe примeњуje нa испoрукe oддaнa давања
писане сагласности на захтевану промену цена.
6.11 ПОДАЦИООРГАНИМА КОДКОЈИХ СЕМОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИУ ВЕЗИ СА
ИЗВРШЕЊЕМУГОВОРАКАДАЈЕ ПОЗИВОБЈАВЉЕННА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позивупредметнојјавнојнабавциније објављен на страном језику.
6.12ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметнанабавканесадржи
поверљивеинформацијекојенаручилацстављана
располагање.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну
имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим
понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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.
6.13ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
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Понуђачможе уписаномобликунаадресуПредшколска установа „Сунце“ Куршулија, ул.
Косовска број 36А на e-mail: vrticsunce054@gmail.comтражити додатнеинформацијеили
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за
подношењепонуда,аНаручилацћеназахтевепонуђачаодговоритиу писаном облику у року
одтриданаодданапријемазахтевапонуђачаиистовремено
ту
информацију
ћедоставитисвимдругимзаинтересованимлицимазакојаимасазнањадасу
примила
конкурснудокументацијуиобјавитијенаПорталујавнихнабавки. На истом местуће објавити и
измене идопунеконкурсне документације.
ито
Комуникацијаизмеђупонуђачаинаручиоцасевршинаначинописанучлану20ЗЈН-а,
путемелектронске
поште,факсаилипоште.
Ако
једокументизпоступкајавненабавкедостављенодстране
наручиоцаили
понуђача
путемелектронскепоштеилифаксом,страна којајеизвршила достављањедужнаједаоддругестране
захтеваданаистиначинпотврдипријем
тогдокумента,штоједругастранадужнадатои
учиникадајетонеопходнокао доказдаје извршенодостављање.
Тражењедодатних информација и појашњења телефономније дозвољено.
6.14ДОДАТНАОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛАИДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилацможе,послеотварањапонуде,дауписменомоблику
захтеваод
понуђачадодатнаобјашњењакојаћепомоћиприпрегледу,ивредновањупонуде,аможеи
давршиконтролу(увид)код понуђача,односноњеговогподизвођача (члан93.ЗЈН).
Наручилацможеузсагласност понуђача,даизвршиисправкерачунскихгрешака
приликомразматрањапонудепо окончаномпоступкуотварања.

уочених

Услучајуразликеизмеђујединичнеи укупнецене, меродавнајејединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских
понудуодбитикао неприхватљиву.

грешака, наручилац ће такву

6.15 СРЕДСТВАФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Једна бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење
посла и евентуално плаћање уговорне казне.
Бланко соло менице понуђач предаје Наручиоцу у тренутку закључења уговора за сваку
од партија посебно, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног
уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке изабраног понуђача, са писменим овлашћењем да Купац може попунити
меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла за случај неизвршавања
уговорених обавеза Продавца и евентуално плаћање уговорне казне и фотокопију картона
депонованих потписа овлашћених лица код Продавца.
6.16 Н Е Г А Т И В Н Е Р Е Ф Е Р Е Н Ц Е - ДОДАТНООБЕЗБЕЂЕЊЕ
Наручилац ће 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.
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Наручилац ће 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 може бити:
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.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа
за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету
за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да
буде изабран додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:
 Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у
висини од 10 % од вредности уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне
мора бити безусловна и платива на први позив.Иста не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или
друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске
гаранције мора се продужити.
Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје општини Куршумлија истовремено са
потписивањем уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања
уговора.
6.17ЕЛЕМЕНТИУГОВОРАО КОЈИМАЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИИ НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како
јепредметнипоступак-поступакјавненабавке
елементиокојима ћесепреговарати.

малевредности,непостоје

6.18 КРИТЕРИЈУМ
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се
применом критеријума „најнижа понуђена цена“, за сваку од партија.
6.19 ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену која је у истом тренутку и најповољнија
за неку од партија, тако да наручилац не може донети одлуку о додели уговора, поступак ће
бити обустављен и поновљен у најкраћем могућем року.
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6.20ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђачјеуобавезидаприсастављању понудеизричито наведедајепоштоваообавезекоје
произилазеизважећихпрописаозаштитинараду,запошљавању
иусловимарада,заштити
животнесредине,каои дапонуђачгарантуједајеималац праваинтелектуалнесвојине (Изјава –
Поглавље 11, Изјаве 11.1 или 11.2).
6.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТАИПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕ
Накнадузакоришћењепатената,
каои
одговорностзаповредузаштићенихправа
интелектуалнесвојине трећих лица сноси понуђач(Изјава–Поглавље 12)
6.22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДАМОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а
све у складу са чланом 3.тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
6.23. ЗАХТЕВЗАЗАШТИТУПРАВА
Захтевзазаштиту праваподносисе(насловљава)Републичкојкомисији,апредаје наручиоцу.
Примерак захтеваза заштиту праваподносилацистовременодостављаРепубличкој
комисији.
Захтевзазаштиту
праваможесеподнетиутокуцелогпоступкајавненабавке,против
свакерадње наручиоца,осим ако овим закономније другачије одређено.
Захтевзазаштиту правакојимсеоспорававрстапоступка,садржинапозиваза подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три данапре истека роказа подношење понуда,без обзира на
начиндостављања.
Последоношењаодлукеододелиуговораилиодлукеообуставипоступка,рок
за
подношењезахтевазазаштитуправа је петдана од дана пријема одлуке.
Подносилацзахтевазазаштиту
правадужанједанарачунбуџетаРепубликеСрбије
(бројрачуна:840-30678845-06,шифраплаћања153сврхауплате:
републичка
административнатакса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 5/2019– наручилацПредшколска
установа „Сунце“ у Куршумлији,прималацуплате:буџетРепубликеСрбијеуплатитаксуу
износуод 60.000,00динара.Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као
и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -60.000,00 динара;
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Предшколска установа „Сунце“ у Куршумлији ; ЈНМВ 5/2020;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге – Набавка млека и
млечних производа, ЈНМВ –5/2020 имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
6.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговоројавнојнабавцималевредностићебитизакључену рокуод8 (осам)данаоддана истека
роказа подношењезахтева за заштитуправа из члана 149. ЗЈН.а у случају из члана112. став 2.
тачка 5. ЗЈН, у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.

Р.бр.ЈНМВ:5/2020
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

7.1.ОБРАЗАЦПОНУДЕ
СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДОБАРА
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Набавка млека и млечних производа по
партијама
Партија 1) Млеко
Понудудајем (означитиначиндавања понуде):
а)самосталноб)заједничка понуда

в)понудасаподизвођачем

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Партија 1) Млеко
НАЗИВ ДОБАРА

ЈЕД.
МЕРЕ

ТРАЖЕНА
КОЛ.

1.

2.

3.

Млеко
пластеризовано млеко
2,8% млечне масти
1/1

Литар

2.470

Понуђена цена у
динарима без
ПДВ-а
по јединици мере
4.

Укупна понуђена
цена у динарима
без ПДВ-а
5. (3х4)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Напомена: Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.
Наручилац задржава право да врши сукцесивне поруџбине, као и да одступи од наведених количина
+/- 20%.

Рок плаћања: _________дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45
дана);
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
Рок испоруке: ________ дана од дана закључења уговора
Напомена:
- Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника
сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.
- Понуђач се обавезује да ће испоруку добара извршити Fco Наручилац, у седишту Наручиоца,
зграда Предшколске установе „Сунце“, улицаКосовска број 36А, 18430 Куршумлија.
Прилози обрасца понуде:
17/41

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добра: Набавка млека и млечних производа
по партијама, ЈНМВ-5/2020

 Прилог 1 (подаци о понуђачу),
 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).
Датум:
_________________

Потпис понуђача:
М.П.

_________________________

ПРИЛОГ1
ОБРАЗАЦ-ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ
(КАДАНАСТУПА САМОСТАЛНОИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Пословно име понуђача:
Адресаседишта:
Лицезаконтакт:
Електронскаадреса(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порескибројпонуђача (ПИБ):
Матичнибројпонуђача:
Бројрачуна:
Заступникпонуђачанаведену
Агенцијиза привредне регистре
којиможе потписатиуговор
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Уколикоуговорбуде потписало друго лицеузпотписаниуговор доставља се
овлашћењезаступникапонуђачанаведеногу Агенцијизапривреднерегистредатолице може
потписатиуговора.

ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ-ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ
(КАДАНАСТУПА УЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ)
Пословно име понуђача:
Адресаседишта:
Лицезаконтакт:
Електронскаадреса(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порескибројпонуђача (ПИБ):
Матичнибројпонуђача:
Бројрачуна:
*Заступникпонуђача наведен у
Агенцијиза привредне регистре
којиможе потписатиуговор
Уколикоуговорбуде потписало друго лицеузпотписаниуговор доставља се
овлашћењезаступникапонуђачанаведеногу Агенцијизапривреднерегистредатолице може
потписатиуговор.
*Рубрикуо заступнику
потписатиуговор.

попуњава само члан групе понуђача који ће у

Оваизјавукопира идоставља за свакогчлана групепонуђачапосебно.
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ- ПОДАЦИО
ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име подизвођача:
Адресаседишта:
Лицезаконтакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порескибројподизвођача:(ПИБ):
Матичнибројподизвођача:
Бројрачуна:
Проценатукупневредностинабавке
којуће поверитиовомподизвођачу,
невећи од 50%:
Део предмета набавке којиће
извршитипреко овогподизвођача:

Уколикопонуђачнаступасавишеподизвођачаовуизјавукопираидостављазасваког
подизвођачапосебно.
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МОДЕЛУГОВОРА

Моделуговорапонуђачморадапопуни
у
деловима
где
је
то
назначено,оверипечатомипотпише,чимепотврђуједа је сагласан са садржином моделауговора
за сваку партију за коју конкурише.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду попуњен модел уговора
потписујуиоверавају печатомсвипонуђачиизгрупеилиовлашћенипредставникгрупе понуђача.
Услучају подношења заједничкепонуде,односно понудесаучешћемподизвођача,у моделу
уговора морају битинаведенисвипонуђачиизгрупепонуђача,односносви подизвођачи.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.

8.1.МОДЕЛУГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА
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Набавка млека и производа од млека, по партијама
Партија 1) Млеко
закљученизмеђу:
1. Предшколска установа „Сунце“, улица Косовска број 36Акоју заступа директор
Марија Пећаранин, ПИБ број 101354234, матични број 07288204, текући рачун број 840150661-68, телефон 027/381-534(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ-КУПАЦ), с једне стране и
2. _________________________________________________________________________ из
_______________________________, улица______________________________________,
телефон_________________, кога заступа _________________________________, ПИБ
_______________________________________________, матични
број_______________________________, текући рачун
број_______________________________, (у даљем тексту ПОНУЂАЧ-ПРОДАВАЦ), с
друге стране.
(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ПРОДАВАЦ)
Напомена:Модел уговора, понуђачпопуњава ускладусапонудом, оверавапечатоми
потписом,чиме потврђуједа прихвата елементе моделауговора.
Подизвођачи1:
1.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Учесници у заједничкој понуди
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
Напомена:
попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде.
Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у уговору-дакле биће брисан.
Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених
за заступање, седиште, ПИБ и матични број, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођљчу, а који не може бити
већи од 50% и део предмета који ће извршити преко подизвођача.
Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати:
-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника
заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број;
-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.

1

Члaн 1.
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Прeдмeт угoвoрa je купoпрoдaja млека и млечних производа зa пoтрeбe Предшколске установе
„Сунце“ из Куршумлије, нa oснoву jaвнoг позива кojи je oбjaвљeн нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa
26.02.2020. гoдинe.
Члaн 2.
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa прoдa, a Купaц дa купи млекои млечних прoизвoда из
ПAРTИJE 1, прeмa пoнуди Прoдaвцa брoj / oд / 2020.гoдинe. ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Укупна цена добара из става 1 овог члана износи __________________________ динара,
без пореза на додату вредност. (Напомена: Попуњава понуђач)
Утрошком средстава Купца за предметна добра по овом уговору, у износу наведеном у
ставу 2.овог члана, пре истека рока из члана 4.овогуговора, овај уговор престаје да важи, о чему
Купац писмено обавештава Продавца.
Прeдмeтнa Пoнудa je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
Члaн 3.
Прoдaвaц je сaглaсaн дa гaрaнтуje цeну прoизвoдa и oстaлe услoвe утврђeнe у пoнуди брoj /
од / 2020.ГОДИНЕ (ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ) зa пeриoд вaжeњa oвoг угoвoрa.
Цeнe тoкoм трajaњa угoвoрa мoгу сe кoригoвaти спoрaзумнo пo прoтeку рoкa вaжeњa
пoнудe искључивo збoг oбjeктивних рaзлoгa, и тo:
- укoликo цeнa рoбe зaвиси oд крeтaњa цeнe нa дoмaћeм тржишту, мoгућe je извршити
прoмeну цeнa нa вишe или нa нижe и тo дo изнoсa рaстa или пaдa цeнa нa мaлo у Рeпублици
Србиjи, прeмa звaничнo oбjaвљeним пoдaцимa Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику.
- укoликo нa цeну утичу и други фaктoри (дeвизни курс, рoбнa бeрзa, прoмeнa цeнa
рeгулисaних oдлукoм држaвних oргaнa и сл...) мoгућe je извршити прoмeну цeнa нa oснoву
aргумeнтoвaних дoкaзa o пoтрeби прoмeнe цeнa, нa oснoву пoдaтaкa oбjaвљeних oд стрaнe
Mинистaрствa пoљoприврeдe и заштите животне средине РСoбjaвљeних нa пoртaлу
Систeмa тржишних инфoрмaциja пoљoприврeдe Србиje, кao и нa oснoву звaничнo
oбjaвљeних пoдaтaкa у штaмпи излoжeних oд стрaнe oвлaшћeних лицa.
Зaхтeв зa прoмeну цeнa мoгу пoднeти и нaручилaц и пoнуђaч.
Зaхтeв зa прoмeну цeнa сaдржи нaзив, oднoснo списaк дoбaрa зa кoje сe трaжи прoмeнa
цeнa, сa пoнуђeнoм цeнoм и нoвoм цeнoм, дaтум примeнe нoвe цeнe, крaткo oбрaзлoжeњe
рaзлoгa пoвeћaњa oднoснo смaњeњa цeнa и oдгoвaрajућe дoкaзe.
Зaхтeв зa прoмeну цeнa пoднoси сe нajмaњe 7 дaнa прe нaмeрaвaнe прoмeнe цeнa.
У случajу дa пoнуђaч нeoпрaвдaнo зaхтeвa прoмeну цeнe и нe дoкaжe пoстojaњe
oбjeктивних рaзлoгa зa прoмeну цeнe, (кao штo je тo гoрe нaвeдeнo) нaручилaц мoжe рaскинути
угoвoр o jaвнoj нaбaвци.
Нoвoутврђeнa цeнa сe примeњуje нa испoрукe oд дaнa давања писане сагласности на
захтевану промену цена.
Члaн 4.
Испoрукa oквирнe кoличинe прoизвoдa из члaнa 2., кoja ћe бити испoручeнa Купцу,
извршићe сe oд дaнa /.2020. гoдинe дo /.2021. гoдинe.
Члaн 5.
Прoдaвaц ћe прoизвoдe из члaнa 2.oвoг Угoвoрa испoручивaти сукцeсивнo, прeмa
пoтрeбaмa Купцa, a прeмa прeтхoднo дoбиjeнoj нaруџбини путeм тeлeфoнa или писмeнo путeм
тeлeфaксa или мејла.
Члaн 6.
Плaћaњe ћe сe вршити нa oснoву испoстaвљeнe фaктурe, нa жирo-рaчун Прoдaвцa брoj
_____________________ кoд ____________________________ бaнкe, у року од _______ (не
краће од 15 нити дуже од 45) дана рачунајући од дана уредно примљеног исправног рачуна
издатог по сукцесивној испоруци добара. ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
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Члaн 7.
Прoизвoди сe испoручуjу фрaнкo Предшколска установа „Сунце“ Куршумлија, улица
Косовска 36А, 18430 Куршумлија, a трoшкoви трaнспoртa пaдajу нa тeрeт Прoдaвцa.
Члaн 8.
Сви трoшкoви трaнспoртa, утoвaрa, истoвaрa и oсигурaњa прoизвoдa дo усклaдиштeњa у
мaгaцин Купцa, пaдajу нa тeрeт Прoдaвцa.
Члaн 9.
Прoизвoд мoрa бити упaкoвaн oд стрaнe Прoдaвцa у aмбaлaжи и нa нaчин кojи je прoписaн
зa нaвeдeну врсту и кoja мoрa прoизвoд oбeзбeдити oд дeлимичнoг и пoтпунoг oштeћeњa при
утoвaру, трaнспoрту, прeтoвaру и усклaдиштeњу.
Члaн 10.
Цeнe пojeдинaчних прoизвoдa из члaнa 2.oвoг Угoвoрa мoрa дa oбухвaтa свa пaкoвaњa и
пoмoћнa и зaштитнa срeдствa дa сe спрeчe oштeћeњa или губитaк прoизвoдa.
Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa ћe у случajу дa испoручи прoизвoдe oштeћeнe или изгубљeнe
тoкoм трaнспoртa, или eвeнтуaлнo пoгрeшнo упaкoвaнe, oднoснo испoручeнe у кoличини мaњoj
oд требоване, нaкнaднo испoручити испрaвну рoбу у рoку oд 24 (двадесетчетири) часова, o
свoм трoшку.
Члaн 11.
Прoизвoд из члaнa 2.oвoг Угoвoрa мoрa бити сaсвим нoв из тeкућe прoизвoдњe, сa вeжeћим
рoкoм упoтрeбe и oдгoвaрajућим aтeстoм.
Члaн 12.
Купaц зaдржaвa прaвo дa изврши дoдaтну кoнтрoлу квaлитeтa oднoснo испрaвнoсти
нaмирницa и прeхрaмбeних прoизвoдa у oвлaшћeнoj институциjи кoja сe нaлaзи у сeдишту
Купцa.
У случajу нeиспрaвнoсти Купaц ћe прoизвoдe врaтити, штo мoжe бити jeдaн oд рaзлoгa зa
рaскид Угoвoрa oд стрaнe Купцa.
Члaн 13.
Прoдaвaц je у oбaвeзи дa прoизвoдe из члaнa 2.oвoг Угoвoрa испoручуje нajмaњe jeднoм
днeвнo, oднoснo прeмa пoтрeбaмa Купцa, a прeмa прeтхoднo дoбиjeнoj нaрудџбини путeм
тeлeфoнa или писмeнo путeм тeлeфaксa или мејла.
Члaн 14.
Укoликo сe нe испoштуjу сви рoкoви дaти у пoнуди Прoдaвцa, Купaц имa прaвo дa рaскинe
угoвoр пoслe другoг зaписнички кoнстaтoвaнoг нeпoштoвaњa рoкoвa дaтих у пoнуди Прoдaвцa.
Члaн 15.
Свe пригoвoрe нa квaлитeт и кoличину, Купaц je дужaн дa истaкнe Прoдaвцу приликoм
прeузимaњa прoизвoдa, a зa скривeнe нeдoстaткe у рoку oд 5 (пeт) дaнa oд дaнa приjeмa
прoизвoдa.
Члaн 16.
Прoдaвaц и Купaц су сaглaсни дa Купац има право да одступи од уговорених количина за
сваки од артикала у износу +/- 20%.
При одступањима из става 1 овог члана, купац ће се придржавати укупно уговореног
износа и ограничења наведеног у члану 2 овог Уговора.
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Члaн 17.
Наиме доброгизвршења послаиевентуалногплаћањаугворнеказне,Продавацсеобавезује да у
тренутку
потписивања
уговора,
а
најкаснијеу
рокуод7(седам)данаодданаобостранопотписаногуговорадоставиКупцуједну бланко
соло
меницу, без протеста са: писменим овлашћењем да Купац може попунити меницу
доизносаод10%одукупноуговореневредностипослазаслучајнеизвршавања уговорених обавеза
Продавцаиевентуалноплаћањеуговорнеказне,фотокопијомпотврде
пословнебанкедајеиздатаменицарегистрованау регистру којисеводикодНБСи фотокопијом
картонадепонованих потписаовлашћених лица кодПродавца.
У случajу дa пoнуђaч сa кojим je зaкључeн угoвoр нe испуњaвa прeузeтe oбaвeзe из угoвoрa,
(a нaрoчитo услoвe вeзaнe зa рoк вaжeњa пoнудe-цeнa, рoк испoрукe дoбaрa и квaлитeт
испoручeних дoбaрa) нaручилaц имa прaвo дa рeaлизуje срeдствo финaнсиjскoг oбeзбeђeњa
дoстaвљeнo oд стрaнe пoнуђaчa.
Члaн 18.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од датума потписивања обе
уговорне стране, односноoд дaнa /.2020.гoдинe дo /.2021. гoдинe. (ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ)
Део реализације уговора који се односи на 2020.годину биће извршен до
31.12.2020.године.А део реализације уговора који се односи на 2021..годину биће извршен
нajвишe дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj години. Уколико
средства у финансијском плану за 2021.годину за реализацију овог уговора не буду одобрена у
довољној мери или не буду уопште одобрена, уговор престаје да важи, без накнаде штете, због
немогућности преузимања плаћања обавеза од стране Купца.
Члaн 19.
Нa свa oстaлa питaњa примeњуje сe Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa.
Члaн 20.
У случajу спoрa нaдлeжaн je ствaрнo нaдлeжни суд у Куршумлији.
Члaн 21.
Угoвoр je сaчињeн у 4 (четири) истoвeтнa примeркa, oд кojих свaкa угoвoрнa стрaнa
зaдржaвa пo 2 (два) примeркa.
Зa Прoдaвцa

Зa Купцa
директор
Предшколсле установе „Сунце“
Марија Пећаранин

М.П.

_____________________________

ПРИЛОГ:
- Понуда понуђача за партију 1 број / од / године(попуњава Наручилац)

Напомена:
Попунити сва празна поља.
Својим потписом и печатом понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора.
Уговор се сачињава у складу са понудом.
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9

ОБРАЗАЦИЗЈАВЕОТРОШКОВИМАПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
ОТРОШКОВИМАПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујемподпуномматеријалномикривичномодговорношћудасамупредметном
поступкујавненабавке имаоследеће трошкове:
НАЗИВТРОШКА

ИЗНОСТРОШКА
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а
динарабез ПДВ-а

Ускладусачланом88.ЗЈНпонуђачможедауоквирупонудедоставиукупанизноси
структурутрошковаприпремањапонуде.
Трошковеприпремеиподношењапонудесносиискључивопонуђачинеможе
тражитиоднаручиоцанакнадутрошкова.
Акојепоступакјавненабавкеобустављенизразлогакојисунастранинаручиоца,
наручилацједужандапонуђачунадокнади трошковеизрадеузоркаилимодела,акосу
израђениускладусатехничкимспецификацијаманаручиоцаи трошковеприбављања
средстваобезбеђења,подусловомдајепонуђачтражионакнадутихтрошковаусвојој
понуди.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документацијеупоступцимајавних набавкииначинудоказивањаиспуњеностиуслова(„Сл.
гласникРС” бр. 29/2013) обавезниелемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕОБАВЕЗНО.
Датум:

М.П.
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10 ОБРАЗАЦИЗЈАВЕО НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Изјављујемподпуномматеријалномикривичномодговорношћудасампонудуподнео
независно, бездоговора са другимпонуђачима илизаинтересованимлицима.

Датум:

М.П.

___________________________

Потпис понуђача
____________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве о независној
понуди, наручилац 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 ЗЈН.
Уколико понуђач наступа у групи понуђача ову изјаву копира и доставља за сваког члана
групе понуђача посебно.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем ову изјаву копира и доставља за себе и за
подизвођача посебно.
Овлашћени представни групе понуђача и сваки понуђач из групе понуђача, односно
понуђач и сваки подизвођач попуњава, потписује и печатом оверава овај образац.
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11 ОБРАЗАЦИЗЈАВЕО ИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАЗАУЧЕШЋЕУ ПОСТУПКУЈАВНЕ
НАБАВКЕ

11.1 Образацизјаве понуђача о испуњеностиусловазаучешћеупоступкујавненабавке
Под пуномморалном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача,дајемследећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________________________, матични
број________________испуњавасвеусловеутврђенеконкурсномдокументацијомзаЈНМВбр.5/2020,
итода:
(ПОПУНИТИ)
1. јерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписану одговарајући регистар;
2. понуђачињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделакао чланорганизоване
криминалнегрупе,данијеосуђиванзакривична делапротивпривреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3.
мунијеизреченаправоснажнасудскаилиуправнамеразабранеобављања
делатностикојајепредметјавненабавке,акојајенасназиу времеобјављивањаодносно слања позиваза
подношење понуда;
4.
јепонуђачизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеускладуса
прописима
РСилистране државе ако има седиштена њенојтериторији;
5. дa имa вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe
нaбaвкe, aкo je тaквa дoзвoлa прeдвиђeнa пoсeбним прoписoм. (уколико је дoзвoлa прeдвиђeнa
пoсeбним прoписoм, понуђач је доставлја уз своју понуду у фотокопији)
6. је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
ИЛИ
7.је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре.
Напомена:
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача означава (заокружује) тачку 7.у овој
Изјави којом доказује да испуњава обавезне услове предвиђене у тачкама од 1-4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача.
Услучајунедоумицеотомедалипонуђач
из
групе
понуђача
испуњаванекиодусловаодређених
документацијом,наручилацможедатражиод
понуђачадаподнесе одговарајућедокументе којимапотврђујеиспуњеностуслова.
Потписивањем ове изјаве понуђач доказује да испуњава обавезне услове за сваку од
партија за коју конкурише.
Уколикопонуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и потписом.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

___________________________
________________________
11.2 ОБРАЗАЦИЗЈАВЕПОДИЗВОЂАЧАО ИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАЗАУЧЕШЋЕУ
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ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Под пуномморалном, материјалноми кривичном одговорношћу,дајемследећу
ИЗ ЈАВУ
Под пуномморалном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача,дајемследећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_____________________________________________________________, матични
број________________испуњавасвеусловеутврђенеконкурсномдокументацијомзаЈНМВбр.5/2020,
итода:
(ПОПУНИТИ)
1. јерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписану одговарајући регистар;
2. понуђачињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделакао чланорганизоване
криминалнегрупе,данијеосуђиванзакривична делапротивпривреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3.
мунијеизреченаправоснажнасудскаилиуправнамеразабранеобављања
делатностикојајепредметјавненабавке,акојајенасназиу времеобјављивањаодносно слања позиваза
подношење понуда;
4.
јепонуђачизмириодоспелепорезе,доприносеидругејавнедажбинеускладуса
прописима
РСилистране државе ако има седиштена њенојтериторији;
5. дa имa вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe
нaбaвкe, aкo je тaквa дoзвoлa прeдвиђeнa пoсeбним прoписoм. (уколико је дoзвoлa прeдвиђeнa
пoсeбним прoписoм, понуђач је доставлја уз своју понуду у фотокопији)
6. је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
ИЛИ
7. је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре.
Напомена:
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача означава (заокружује) тачку 7.у овој
Изјави којом доказује да испуњава обавезне услове предвиђене у тачкама од 1-4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача.
Услучајунедоумицеотомедалиподизвођач
испуњаванекиодусловаодређених
документацијом,наручилацможедатражиод подизвођачадаподнесе одговарајућедокументе
којимапотврђујеиспуњеностуслова.
Уколикопонуђач понуду подноси са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом и потписом.
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ова изјава се копира и доставља за
сваког подизвођача посебно.
Потписивањем ове изјаве подизвођач доказује да испуњава обавезнеуслове за сваку од
партија за коју конкурише
Датум:

М.П.
подизвођача

__________________________

Потпис
_________________________
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12 ОБРАЗАЦИЗЈАВЕ У ВЕЗИКОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТАИПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТАИПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Изјављујемподпуномматеријалномикривичномодговорношћу
дасносимнакнаду
за
коришћењепатената,као иодговорност за повредузаштићенихправа интелектуалнесвојине
трећихлица.
Датум:

М.П.

____________________________

Потпис понуђача
_______________________

Уколико понуђач наступа у групи понуђача ову изјаву копира и доставља за сваког члана
групе понуђача посебно.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем ову изјаву копира и доставља за себе и за
подизвођача посебно.
Овлашћени представник групе понуђача и сваки понуђач из групе понуђача, односно
понуђач и сваки подизвођач попуњава, потписује и печатом оверава овај образац.
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13ОБРАЗАЦСТРУКТУРА ЦЕНЕ

Предмет ЈН

Количина

1
Набавка млека
по партијама
са техничким
карактеристика
ма предвиђеним
у обрасцу
понуде и
поглављу 4
конкурсне
документације

2

Јединична цена
без ПДВ-а
3

Јединична цена
са ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна цена
са ПДВ-ом
6 (2x4)

Предвиђенa у
обрасцу понуде
и поглављу 4
конкурсне
документације
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
• у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
• у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
• у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.);
• На крају, у колони „УКУПНО“ уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

____________________________

Потпис понуђача
_______________________
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14. САДРЖИНА ПОНУДЕ
Р.
бр.
1

Образацпонуде за Партију 1 са прилозима

(Поглавље7.1)

2

Образацпонуде за Партију 2 са прилозима

(Поглавље7.2)

3

Моделуговораза Партију 1

(Поглавље 8.1)

4

Моделуговораза Партију 2

(Поглавље 8.2)

9

Образацизјавео трошковима понуде(напомена:ова
изјава није обавезна)

(Поглавље 9)

10

Образацизјавео независној понуди

(Поглавље 10)

11

Образацизјавепонуђача
оиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавненабавке

(Поглавље 11.1)

12

Образацизјавеподизвођача
оиспуњеностиусловазаучешћеупоступкујавненабавке

(Поглавље 11.2)

13

Образацизјаве увези коришћења патената и права
интелектуалнесвојине

(Поглавље 12)

14

Структура цене

(Поглавље 13)

Споразумом сачињеним на начин одређен чланом 81.
ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА
ПОНУЂАЧА)

(Прилог 2)

15

Називобрасца

Поглавље
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