ОШ „Димитрије Туцовић“
Јабучје
14226 Јабучје
Тел: 014/74-014
Интернет адреса: osdtucovic@gmail.com
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл.
Гласник РС бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 414/1 од 10.12.2014. године и Решења о образовању Комисије бр.
414/2 од 10.12.2014. године, објављује се
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РЕДНИ БРОЈ 2/2014
НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ ОШ „Димитрије Туцовић“
ЈАБУЧЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
* Наручилац: ОШ "Димитрије Туцовић"Јабучје ,14226 Јабучје
* Интернет страница: osdtucovic@gmail.com
* Државни орган-просвета
* Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
* Врста предмета: ДОБРО
* Предмет јавне набавке је набавка намирница за ђачку кухињу ОШ „Димитрије
Туцовић “ Јабучје за 2015. годину .
Конкурсна документација има 9 страна.

Јавна набавка је обликована у 2 партије, и то:
Партија 1. - намирнице за ђачку кухињу – 15000000 храна пиће, дуван и
сродни производи.
Партија 2. - хлеб и пецива – хлебни производи свежа пецива и колачи 15810000.
* Време реализације: у току 2015. године
* Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
* Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити
на Порталу јавних набавки и на интернет страници школе.
* Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама и о томе доставе доказе уз понуду у складу и на начин
одређен конкурсном документацијом .
* Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач може
доказивати достављањем оверене изјаве ( прилог 1) , осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5. што значи обавезно је доставити важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке.
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* Рок за достављање понуда је 24.12.2014. године, до 11 сати.
* Понуде се достављају непосредно или путем поште, на адресу: Основна школа
"Димитрије Туцовић" 14226 Јабучје. На предњој страни коверте написати текст: "Не отварај
– понуда за јавну набавку број 2/2014. На полеђини коверте навести назив, број телефона и
адресу понуђача.
* Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране овлашћене особе.
* Понуда са варијантама није дозвољена.
* Јавно отварање понуда обавиће се 24.12.2014.године, у 11:30 сати у ОШ „Димитрије
Туцовић“ Јабучје.
* Отварању понуда могу присуствовати представници Понуђача који имају писмено
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
* Неблаговремене и незапечаћене понуде неће бити разматране. Неисправне и
неодговарајуће понуде биће одбијене.
* Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 3 дана од дана
отварања понуда о чему ће бити писмено обавештени сви Понуђачи.
* Наручилац задржава право да одустане од избора понуђача уколико установи да ниједна
понуда не одговара условима из позива и конкурсне документације, или одустане из било ког
другог разлога.
* Сва додатна објашњења могу се добити на телефон: 014/74-014.
Особа за контакт: Александар Лукић, директор школе.
НАПОМЕНА:
СВЕ ОБРАСЦЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ , ОВЕРИ ПЕЧАТОМ , ПОТПИШЕ
И ИСТЕ ВРАТИ НАРУЧИОЦУ УЗ ПОНУДУ.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Јавна набавка број 02/2014

УПУТСТВО
ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
JАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Предмет јавне набавке је: набавка намирница за ђачку кухињу ОШ
,,Димитрије Туцовић” Јабучје за 2015. годину.
2. Валута понуде је динар.
3. Понуђач се обавезује да набави намирнице по цени из понуде, која је
фиксна и која се неће мењати у случају промене цене елемената на основу
којих је формирана.
4. Понуда се попуњава на оргинал преузетом обрасцу (ПРИЛОГ 2),понуђачи
су дужни да доставе и изјаве да су испуњени сви услови који су прописани
као обавезни за учешће у поступку јавне набавке - уколико понуђач не
доставља појединачне доказе о испуњености услова (ПРИЛОГ 1), као и
друге потребне доказе утврђене конкурсном документацијом. Напред
наведени обрасци су саставни део конкурсне документације.
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5. Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на
српском језику, таква понуда ће се одбити, као неисправна.
6. Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
7. Један понуђач може да учествује само у једној понуди.
8. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се
такве понуде одбити, као неисправне.
9. Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем
пре истека рока за подношење понуда.
10. Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено,
запечаћено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне
документације, а коверта ће бити поред тога назначена ознаком “Измена
понуде” или “Повлачење”. Понуда не може бити измењена после истека
рока за подношење.
11. Понуђач је дужан да понуду достави водећи рачуна о стандардима,
техничким прописима и нормативима који важе за врсту добара која су
предмет ове јавне набавке мале вредности.
12. Ако понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке мале вредности
повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, у складу
са Законом о јавним набавкама.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Обавезни услови које правна или физичка лица мора да испуне да би могла да
учествују у поступку предметне јавне набавке мале вредности и докази за
испуњеност тих услова су:
1. Да је регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући
регистар.
- Доказивање: Испуњеност овог услова доказује се изводом из регистра
привредних субјеката.
2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђени 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 ила давања мита , кривично дело преваре
- Доказивање: Извод из казнене евиденције , односно уверење надлежног суда.
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
- Доказивање: Потврде Привредног и Прекршајног суда
4. Да је понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине
- Доказивање: Уверење Пореске управе
5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предме т јавне набавке.
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- Доказивање: Одговарајућа дозвола
ВАЖНО: Испуњеност напред наведених услова ( од тачке 1. до тачке 4.)
понуђач може, уместо достављањем појединачних доказа, доказивати
писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, да понуђач испуњава прописане услове.
ПАРТИЈА 1. - 15000000 - храна пиће, дуван и сродни производи

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Артикал
јунеће месо
пасуљ градиштанац
со
уље
црни лук
кромпир
шаргарепа
зачин ц
кобасица-српска
бибер
алева паприка
брашно
салвете

Јед.мере
кг
кг
кг
литар
кг
кг
кг

кг
кг
кесица
кг
кг
ком

Укупна количина
134
134
36
108
72
540
72
18
72
108
18
72
180

ПАРТИЈА 2. - хлеб и пецива –15810000 хлебни производи свежа пецива и
колачи

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
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Артикал
бурек са сиром
пуж са сиром
шапица са јабукама
рол виршла
панцерота са шунком
кроасан са кремом
хлеб ружа

Јед.мере
200 гр.
200 гр.
200 гр.
200 гр.
200 гр.
200 гр.
500 гр.

Укупна количина
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1152

ОЦЕНА ПОНУДА
Комисија за јавну набавку мале вредности ће, након завршеног поступка отварања
понуда, приступити детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда.
Понуде које су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже остале
нерегуларности, одбиће се као неисправне.
Понуда која не испуњава све техничке спецификације, односно све критеријумиме
и услове, сматраће се неодговарајућом односно неприхватљивом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцену понуде је најнижа понуђена цена.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Након доношења одлуке о додели уговора, Наручилац доставља одлуку свим
понуђачима који су поднели понуде, у року од три дана од дана доношења одлуке.
Само потписани уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и никакве
активности се не могу започети пре него што уговор буде потписан од стране
Наручиоца и Понуђача.
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ПРИЛОГ 1

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12) и Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности редни
број: 02/2014 - Набавка намирница за ђачку кухињу ОШ "Димитрије Туцовић"
Јабучје за 2015. годину, дајем следећу

ИЗЈАВУ
о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
изјављујем да су испуњавам све услове који су прописани као обавезни услови за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности редни број 2/2014. – Набавка
намирница за ђачку кухињу ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје за 2015. по
Конкурсној документацији и Позиву за подношење дел. број: 415/1 од 10.12.2014.
године, и да исуњавам све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама .

Место: ___________

Изјаву дао понуђач

Датум: ___________

___________________
(м.п.)
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ПРИЛОГ 2

ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности број 2/2014
Партија 1. - 15000000 - храна пиће, дуван и
сродни производи
НАБАВКА ДОБРА- намирнице за ђачку кухињу за ОШ „Димитрије Туцовић“
за 2015. г.

Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Артикал
јунеће месо
пасуљ
со
уље
црни лук
кромпир
шаргарепа
зачин
кобасица српска
бибер
алева паприка
брашно
салвете

Јед.мере

Количина

кг
кг
кг
l
кг
кг
кг
кг
кг
кесица 10 гр
кг
кг
пак. 100 ком

134
134
36
108
72
540
72
18
72
108
18
72
180

Цена са
ПДВ-ом

ИЗНОС

УКУПНО

Понуђач ____________________________________________________________
Потпис ____________________

мп.

Датум ________________ место __________________
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ПОНУДА
Јавна набавка мале вредности број 2/2014
Партија 2 - 15810000 - хлебни произвоси
пецива и колачи
НАБАВКА ДОБРА- намирнице за ђачку кухињу за ОШ „Димитрије Туцовић“
за 2015. г.

Р.бр

Артикал

Јед.мере

Количина

1
2
3
4
5
6
7

бурек са сиром
пуж са сиром
шапица са јабукама
рол виршла
панцерота са шунком
кроасан са кремом
хлеб ружа

200 гр,
200 гр,
200 гр,
200 гр,
200 гр,
200 гр,
500 гр,

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1152

Цена са
ПДВ-ом

ИЗНОС

УКУПНО

Понуђач ____________________________________________________________
Потпис ____________________

мп.

Датум ________________ место __________________
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Предлог уговора
УГОВОР
O НАБАВЦИ НАМИРНИЦА ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
ЈАБУЧЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

закључен дана :____________________________ између
1. Добављача ____________________________________________ са једне стране и
2. ОШ „Димитрије Туцовић“ из Јабучје коју заступа Александар Лукић, директор
( наручиоца ) са друге стране.

Члан 1.

Уговорне стране овим Уговором утврђују међусобна права и обавезе поводом
реализације јавне набавке - набавка намирница за ђачку кухињу за 2015. годину.
Члан 2.
Добављач се обавазује да наручиоцу испоручи намирнице у количини и по цени
из понуде број ______________________ , сукцесивно у току 2015. године, на
основу поруџбине задуженог радника школе.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да добављачу плаћа уговорену цену испоручених
намирница сукцесивно , на основу приложених рачуна.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше мирним путем , а
уколико то није могуће, спорове ће решавати надлежни суд.
Члан 5.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два за уговорне
стране.

Добављач

За наручиоца
Директор ОШ „Димитрије Туцовић“

_______________________
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__________________________
Александар Лукић
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