КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ “МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА“
СОМБОР Радоја Домановића 98
Јавна набавка мале вредности број 1/2017, за храну и средства за одржавање хигијене.
Март 2017. године
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1. НАРУЧИЛАЦ: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "МИРОСЛАВ АНТИЋ-МИКА" Сомбор,
Радоја Домановића 98. Телефон: 025/ 450-743, so.dete@hotmail.com, овлашћено лице
директора Нада Старчевић.
Порески идентификациони број: 101836915
Матични број: 08159785
2. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра – храна, шифра ОРН: 15000000;
Број
Назив паритје
ОРН:
партије
1.
Прехрамбени
15870000
производи,додаци
15330000
јелима, прашкасти и
зрнасти производи
2.
Хлеб
15811100
3.
Месо и сухомеснати 15110000
производи
15131000
4.
Пилетина
15112130
5.
Тестенина
15850000
6.
Свеже воће
03222000
7.
Млеко
и
млечни 15500000
производи
8.
Свежа поврће
03221000
9.
Мед
10.
Јаја
03142500
11.
Смрзнуто поврће
15331100
12.
Смрзнута риба
15220000

4.
Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама, а која су за обављање делатности која је предмет јавне набавке, регистрована.
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује документима
из члана 77. Закона о јавним набавкама, које доставља изабрани понуђач као копије, а на
захтев Наручиоца.
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5.

Обавештење о начину припремања понуда
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
понуђачи морају да доставе доказе о испуњавању свих тржених услова за учешће у постуоку
јавне набавке.
Понуда са варијантама није дозвољена. Контакт особа за преузимање конкурсне
документације је Кукуљ Милош (телефон 025/ 431-032), so.dete@gmail.com
6. Подношење понуде
Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком, у затвореној и
печатом овереној коверти, са назнаком : „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за јавну набавку број
1/2017 на адресу Наручиоца, Дом за децу и омладуну „Мирослав антић – Мика“ Радиоја
Домановића број 98. На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача и број
телефона особе за контакт.
Рок за достављање понуда истче 13.03.2017. године, у 09,00 часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом. Све неблаговремене понуде Комисија за јавне набавке ће по окончању
поступка отварања понуда, вратити понуђачима неотворене са назнаком да су поднете
неблаговремено.
7. Отварање понуда
Јавно отварање понуда извршиће Комисија дана 13.03.2017. године, у 09,30 часова, на адреси
и наручиоца.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању, мора да приложи писано
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење
односи на предметну јавну набавку.
8. Обавештење о року у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача у року од 5 радних дана од дана
јавног отварања понуда након чега ће у року од 3 дана, у писаној форми, обавестити све
учеснике о истом.
9. Критеријуми за избор најповољније понуде
Најнижа понуђена цена.
10. Наручилац задржава право да одустане од избора понуде:
- ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;
- због недостатка финансијских средстава;
- због ненамерне грешке у тендерској документацији или због других ненамерних разлога.
11. Рок за закључивање уговора
Изабрани понуђач биће позван на потписивање уговора у року од 8 дана након истека рокова
предвиђених одредбама Закона о јавним набавкама (члан 113. и члан 149. Закона о јавним
набавкама).
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

(прилог 1)

Партија бр. 1
ДОДАЦИ ЈЕЛИМА
ПРАШКАСТ И и
ЗРНАСТИ ПРОИЗВОДИ
Назив понуђача : ________________________________________________________
Број понуде : ___________________________________________________________
Датум : ____________________
НАЗИВ
Бибер
Со
Паприка зачинска
Какао прах 100г
Ванил шећер 10 г
Оригано – кесица
Прашак за пециво 10 г
Сирће
Шећер
Цимет - кесица
Сода бикарбона
Кокос брашно 100g
Шећер у праху 200g
Ловоров лист - кесица
Сусам 100 g
Корнфлекс
Пудинг
Чај - кутија
Презла
Суво грожђе 100 г
Мак
Свеж квасац
Палента
Гриз
Мајонез
Мармелада
Маргарин

JM
кг
кг
кг
ком
ком
ком
ком
л
кг
ком
кг
ком
ком
ком
ком
кг
кг
ком
кг
кoм
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
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КОЛ
5
100
20
30
300
300
300
100
200
150
5
50
50
50
100
50
10
150
70
100
20
30
100
50
20
200
200

ЦЕНА/КОМ

ВРЕДНОСТ

Сенф
Прадајз пире 5/1 л
Туњевина конзерва 180г
Коре за питу свеже или смрзнуте
Мешана кисела салата 5/1
Кисели краставци 5/1

кг
ком
ком
кг
кг
кг

50
35
300
100
50
50
Укупно без
ПДВ
Укупно са ПДВ

М.П.
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 2
ХЛЕБ
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________
НАЗИВ
Хлеб бели 500g

JM
Кoм

КОЛ
7000

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв
М.П
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 3
МЕСО и
СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ
5

.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________
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НАЗИВ
Салама (екв.посебна)
Кобасица (екв.српска)
Свињски бут
Јунећи бут
Виршле
Свињска маст
Паштета 130г

JM
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг

КОЛ
300
250
350
165
200
50
150

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв
М.П
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 4
ПИЛЕТИНА
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
Датум : ____________________
НАЗИВ
Цело пиле, свеже

JM
кг

КОЛ
690

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв

М.П
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 5
7

ТЕСТО
Назив понуђача : ________________________________________________________
Број понуде : ___________________________________________________________
Датум : ____________________
НАЗИВ
Тесто за супу са јајима
Тесто за паприкаш са јајима

JM
кг
кг

КОЛ
50
50

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв

М.П
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 6
СВЕЖЕ ВОЋЕ
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________
НАЗИВ

JM
кг
кг
кг

Јабука
Брескве
Шљива

КОЛ
700
400
250

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв
М.П.
Потпис понуђача
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_______________

Партија бр. 7
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________
НАЗИВ

JM
Л
Л
КГ
кг
кг

МЛЕКО
ЈОГУРТ
СИР ситан
Сир трапист
Павлака

КОЛ
1000
1000
40
20
50

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв
М.П
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 8
СВЕЖЕ ПОВРЋЕ
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________
НАЗИВ

JM
Кг
Кг
Кг

Црни лук
Бели лук
Купус
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КОЛ
40
20
700

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Кромпир
Шаргарепа
Першун
Парадајз
Паприка
Зелена салата класа А
Млади лук
Тиквице
Краставци

Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
ком
ком
кг
кг

1500
50
50
200
100
200
500
100
100
Укупно без пдв
Укупно са пдв

М.П
Потпис понуђача
_______________

Партија бр. 9
МEД
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________

НАЗИВ
МЕД

JM
КГ

КОЛ
100

ЦЕНА
Укупно без пдв
Укупно са пдв

М.П

Потпис понуђача
10

ВРЕДНОСТ

_______________
Партија бр. 10
ЈАЈА
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________
НАЗИВ
Jaja 1. класа

JM
ком

КОЛ
12.000

ЦЕНА

ВРЕДНОСТ

Укупно без пдв
Укупно са пдв
М.П
Потпис понуђача
_______________

Партија бр. 11
СМРЗНУТО ПОВРЋЕ
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________

НАЗИВ
Грашак
Боранија
Мешавина за ђувеч

JM
кг
кг
кг

КОЛ
150
100
100

ЦЕНА

Укупно без пдв
Укупно са пдв
11

ВРЕДНОСТ

М.П
Потпис понуђача
_______________
Партија бр. 12
СМРЗНУТА РИБА
.- Назив понуђача : ________________________________________________________
.- Број понуде : ___________________________________________________________
.- Датум : ____________________

НАЗИВ
Смрзнути ослић
Смрзнути пангасиус

JM
кг
Кг

КОЛ
50
50

ЦЕНА
Укупно без пдв
Укупно са пдв

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
УКУПНО без ПДВ-а:____________________________________ динара
ПДВ:

____________________________________ динара

УКУПНО са ПДВ-ом: ___________________________________ динара

Одговорно лице

М.П.
Потпис понуђача
_______________
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ВРЕДНОСТ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75.
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(прилог 2)

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1/2017, Наручиоца Дом за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“, Сомбор,
испуњава све услове из чланова 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну набавку, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: извод из регистра надлежног органа.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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.
Доказ: за физичка и правна лица, потврда надлежне полицијске управе односно надлежног
суда, не старије од два месеца пре отварања понуда.
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Доказ: потврде надлежног порског органа за обавезно социјално осигурање или потврде
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (рeпублички и општински)
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
Наведене доказе доставља изабрани понуђач а на захтев Наручиоца у неовереним
копијама.
У:________________________
Понуђач
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Дана_____________________

М.П.
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, те тражени докази
морају бити достављени за сваког понуђача. Уколико понуђач подноси понуду са једним или
више подизвођача тражени докази морају бити достављени за сваког подизвођача.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ обликоване по партијама бр.
1/2017 набавка хране.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани и запечаћени, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
3. ДОСТАВА ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, у запечаћеној коверти, са
назнаком: "Не отварати - понуда за јавну набавку мале вредности бр. 1/2017".
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце
који су саставни део конкурсне документације, а изабрани понуђач прилаже тражене доказе.
Понуђач је дужан да поднесе следеће доказе о испуњености услова за учешће у поступку
ове јавне набавке у смислу чланова, 75. и 77. Закона, наведени документи се достављају као
неоверене копије по избору понуђача, а на захтев наручиоца :
1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: извод из регистра надлежног органа.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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.
Доказ: за физичка и правна лица, потврда надлежне полицијске управе односно надлежног
суда, не старије од два месеца пре отварања понуда.
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3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Доказ: потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката
издате након објављивања позива за подношење понуда, тј. издате након 01.03.2017. године.
4. 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.
Доказ: потврде надлежног порског органа за обавезно социјално осигурање или потврде
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (рeпублички и општински)
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Горе наведене доказе доставља изабрани понуђач а на захтев Наручиоца у неовереним
копијама.
Понуђач НА ОРИГИНАЛНИМ ОБРАСЦИМА који су саставни део конкурсне документације,
доставља следеће прилоге, попуњене, печатом оверене и потписане од стране одговорног
лица:
1. Техничка спецификација добара (Прилог 1 )
2. Изјава понуђача о испуњењу услова из члана 75. у поступку јавне набавке мале
вредности (Прилог 2)
3. Образац понуде (Прилог 3)
4. Образац трошкова израде понуде (Прилог 4)
5. Образац изјаве да понуђач прихвата услове из јавног позива (Прилог 5)
6. Модел уговора (Прилог 6) - понуђач мора да попуни модел уговора, овери сваку страну
печатом, парафира и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
7. Изјава о независној понуди (Прилог 7)
1. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Неблаговремене, неисправне, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у
складу са позивом и конкурсном документацијом неће бити разматране.
Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено предате и које у
потпуности испуњавају све захтеве и услове из позива и конкурсне документације.
Неблаговремене понуде неће се отварати и запечаћене се враћају Понуђачу.
5. ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима, без урачунатог ПДВ-а и мора бити ФИКСНА и
НЕПРОМЕНЉИВА.
ЦЕНА ЈЕ ГАРАНТОВАНА.
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Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 57. Закона.
6. РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Испорука се врши сукцесивно по потреби купца у року од максимално 2 дана од момента
поручивања, или краће.
7. НАЧИН ИСПЛАТЕ
Сукцесивно по испоруци добара у року од 45 дана од достављања фактуре.
8. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
9. ПОНУЂАЧ доставља понуду без варијанти. Понуда са варијантама неће бити разматрана.
10. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 60 дана од последњег рока за достављање понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Најнижа понуђена цена.
12. ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора, биће донета у року од 5 радних дана од дана јавног отварања
понуда.
13. Наручилац задржава право да одустане од избора понуде:
- ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;
- због недостатка финансијских средстава;
- због ненамерне грешке у тендерској документацији или због других ненамерних разлога.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ понуђачи могу добити сваког радног дана, до истека рока
за подноишење понуда, на тел. 025 431-032, контакт особа Кукуљ Милош,
so.dete@hotmail.com.
15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може
уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

( Прилог бр.3)
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ MAЛE ВРЕДНОСТИ
Бр. 1/2017
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА _____________________________________________________________
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА __________________________________________________________
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА _________________________________________________
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: _____________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: ________________________________________________________________
БРОЈ РАЧУНА и Банка: ___________________________________________________________
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:____________________________________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:__________________________________________________________
ПИБ: ___________________________________________________________________________
ОБВЕЗНИК ПДВ-а:

ДА -

НЕ

ОСОБА ЗА КОНТАКТ: ___________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________________
ТЕЛ/ФАКС: _____________________________________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: ________________________________________________________
Понуђене цене су дате према спецификацији (прилог 1).
Понуђена цена је без урачунатог ПДВ-а, односно са урачунаим ПДВ-ом:
Партија 1:_________________________________________________________________
Партија 2:_________________________________________________________________
Партија 3:_________________________________________________________________
Партија 4:_________________________________________________________________
Партија 5:_________________________________________________________________
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Партија 6:_________________________________________________________________
Партија 7:_________________________________________________________________
Партија 8:_________________________________________________________________
Партија 9:_________________________________________________________________
Партија 10:________________________________________________________________
Партија 11:________________________________________________________________
Партија 12:_______________________________________________________________
Укупно:___________________________________________________________________
Понуђена цена је ФИКСНА И НЕПРОМЕЊИВА.
Роба се испоручује по потреби, рок за испоруку добара износи 2 дана од момента
поручивања, или краће, односно ____________ дан/часова.
Начин испоруке: франко Наручилац
Рок и начин плаћања: 45 дана по пријему фактуре
Важење понуде је минимум 60 календарских дана, или дуже______________________
Понуду сачинити у складу са Упутством.
М.П.
ПОНУЂАЧ:
Сомбор, ___________________
_____________________

(прилог 4)
OБРAЗAЦ TРOШКOВA ПРИПРEME ПOНУДE
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У склaду сa члaнoм 88. стaв 1. Зaкoнa, Пoнуђaч ______________________, дoстaвљa
укупaн изнoс и структуру трoшкoвa припрeмaњa пoнудe, кaкo слeди у тaбeли:
ВРСTA TРOШКA

ИЗНOС TРOШКA У РСД

УКУПAН ИЗНOС TРOШКOВA ПРИПРEMAНJA
ПOНУДE
Tрoшкoвe припрeмe и пoднoшeњa пoнудe снoси искључивo пoнуђaч и нe мoжe
трaжити oд нaручиoцa нaкнaду трoшкoвa.
Aкo je пoступaк jaвнe нaбaвкe oбустaвљeн из рaзлoгa кojи су нa стрaни нaручиoцa,
нaручилaц je дужaн дa пoнуђaчу нaдoкнaди трoшкoвe изрaдe узoркa или мoдeлa, aкo су
изрaђeни у склaду сa тeхничким спeцификaциjaмa нaручиoцa и трoшкoвe прибaвљaњa
срeдствa oбeзбeђeњa, пoд услoвoм дa je пoнуђaч трaжиo нaкнaду тих трoшкoвa у свojoj
пoнуди.
Нaпoмeнa: дoстaвљaњe oвoг oбрaсцa ниje oбaвeзнo
Дaтум:
__________________

M.П.

Пoтпис пoнуђaчa
_________________
(Прилог 5)

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015,68/2015), даје се
ИЗЈАВА
о прихватању услова
ПОНУЂАЧ ______________________________________________________________
(назив понуђача и седиште понуђача)
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Овим неопозиво изјављујем да у потпуности прихватам све услове из позива за
прикупљање понуда за набавку хране и средстава за одржавање хигијене ЈНМВ 1/2017,
покренута Одлуком број 01-59/1 од 01.03.2017. године.
У ___________________
Дана ________________
М.П.
ПОНУЂАЧ
_________________________
(име и презиме овл. лица)
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"МИРОСЛАВ АНТИЋ – МИКА"
СОМБОР
БРОЈ:
ДАНА:

(прилог 6)

УГОВОР
Закључен између:
- ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „МИРОСЛАВ АНИТЋ – МИКА“, Радоја
Домановића 98 (у даљем тексту: Купац), који заступа директор, НАДА CARIGIET
СТАРЧЕВИЋ, с једне стране и
______________________________________________________,
кога
заступа
директор, ________________________, (у даљем тексту: Продавац)с друге стране, о следећем:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:

да је Купац, сагласно Закону о јавним набавкама, у поступку јавне набавке мале
вредности обликоване по партијама бр. 1/2017 огласио јавни позив за прикупљање писмених
понуда.

да је Продавац доставиo своју понуду, која је заведена код Купца под
бр. .......................... дана ......................... 2017. године, а код Продавца под бр. ......................
од .......................2017. године, која чини саставни део овог Уговора;

да је Купац, донео Одлуку о додели Уговора бр.Одлуке ..................... од ............... 2017.
године, којом се прихвата понуда Продавца___________________________________________
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка добара - хране и средстава за одржавање хигијене,
следеће партије:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________,
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4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________,
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________,
10._____________________________________________________________________________
11._____________________________________________________________________________
12._____________________________________________________________________________,
сходно техничкој спецификацији у понуди Продавца за јавну набавку мале вредности број
1/2017, која је саставни део овог Уговора.
Евентуалне корекције предмета Уговора могу се радити једино уз сагласност Купца.
Цена је фиксна и непромењива и не може се мењати док је овај Уговор на снази.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог Уговора износи
_______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно ____________ динара, са
урачунатим ПДВ-ом. Овако уговорена цена је ФИКСНА и НЕПРОМЕЊИВА и обухвата
добра понуђена у понуди Продавца, број__________________, која са свим прилозима чини
саставни део овог Уговора. Цена такође обухвата испоруку у року од _______________.
Члан 4.
Купац се обавезује да ће уговорену цену из члана 3. овог Уговора платити у року од 45
дана од пријема фактуре.
Уговарачи сагласно утврђују да ће се плаћање по овом Уговору вршити на рачун Продавца
број ________________________ код _______________________ банке.

Члан 5.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
За све што није овим Уговором предвиђено, примењиваће се одредбе Закон о
облигационим односима.
Члан 6.
Измене овог Уговора су могуће уз сагласност Купца и у скалду са законом.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају првенствено договором,
у супротном утврђују надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.
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Члан 8.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за Купца,
а 2 (два) за Продавца.

Купац
__________________________
директор
Нада Carigiet Старчевић

Продавац
_______________________

(Прилог 7)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач _________________________________________ из ______________ под
пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да, у поступку ЈНМВ
бр. 1/2017 поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У ___________________
Дана ________________
ПОНУЂАЧ
_________________________
(име и презиме овл. лица)
__________________________
(потпис овл. лица)
М.П.
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