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Чумић, март 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, у
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. Гласник РС бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 93 oд
28.02.2019.године, за јавну набавку број 1.1.2/2019. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара – готово пециво за ђачку кухињу
1.1.2/2019.
Конкурсна Документација садржи:
Поглавље
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IV
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испуњеност услова
Упутство понуђачима да сачине понуду
V
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VI
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VII
Образац изјаве о независној понуди
VIII
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
IX
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОШ“Прота Стеван Поповић“
Адреса: Чумић бб, 34 322 Чумић
ПИБ:101458591
Матични број: 07151195
Шифра делатности: 85.20
Интернет страница:www. oscumic.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.2/2019. су добра – пецива за ђачку
кухињу.
Шифра из општег речника: 158112000– пециво и колачи.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: Данијела Маслак
Број телефона: 034/ 576-059.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.2/2019. је набавка добара - пецива за ђачку кухињу
ОШ“Прота Стеван Поповић“ Чумић.
Назив и ознака из општег речника набавке: 158112000 – пециво и колачи, према
спецификацији датој у конкурсној документацији.
2. Уговорена цена
Уговорена цена ће бити плаћена изабраном понуђачу најкасније у законском року.
3. Критеријум
Критеријум за избор најповољније понуде биће: најнижа укупна понуђена цена са
ПДВ-ом.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:
Ред.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назив производа

Кифла обична
Плетеница
Паштетица
Сунце
Троугао сир
Рол виршла
Кроасан са шунком
Кроасан крем
Кроасан џем
Шапица вишња
Бурек са сиром 1/8
Бурек са месом
Бурек пица
Бурек шунка павлака
Пица парче

Тежина

100 г
100 г
100 г
140 г
120 г
120 г
120г
120 г
120 г
120 г
125 г
125 г
125 г
125 г
150 г

Једин.
мере
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

Планиране
максималне
дневна
количина
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком
130 ком.

Планирана максимална
количина на годишњем
нивоу
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком
1300 ком

2. Начин, рок и место извршења услуге
Понуђач је дужан да предметну услугу врши сукцесивно, а количину и динамику
одређујеНаручилац.
Понуђач је дужан да се одмах одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца.
Наручилац се обавезује да благовремено упути позив у писаној форми,
укључујући и е-mail и то у року од 24 часа , пре дана одређеног за извршење услуге.
Испорука ужине врши се једном дневно према распореду Наручиоца у дане када се
одвија настава.
Oквирнa дневна количина износи 130 комада пецива, са могућношћу повећања и
смањења количине у зависности од броја присутних ученика, што ће се свакодневно
утврђивати на основу исказаних потреба школе
Предметна услуга ће се вршити у згради ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу,
34 322 Чумић.
3. Квалитет
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће
стандарде и испуњавти услове у погледу здравствене исправности и безбедности за
исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране („Службени
гласник РС“ број 41/2009) и Закона о здравственој исправности животних намирница и
предмета опште употребе и мора бити појединачно упакована у кесе (атестиране за
људску употребу).
4. Период испоруке
Од момента закључења уговора па наредних годину дана, изузимајући период летњег
распуста, зимског распуста и других распуста за ученике, према календрау рада.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона );
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Контрола квалитета од стране овлашћене лабораторије
2) Сертификат HACCP или чек листа 2016 HACCP на основу којих се утврђује
функционалност HACCP система

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

ВАЖНО: Испуњеност напред наведених обавезних услова ( од тачке 1. до тачке

3.) понуђач може, уместо достављањем појединачних доказа, доказивати писаном
изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
понуђач испуњава прописане услове, а испуњеност услова из тачке 4. понуђач
доказује достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке.
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Испуњеност додатних услова се доказује достављањем копије важећег уговора са
овлашћеном лабораторијом за микобиолошко испитивање намирница и достављањем
копије важећег сертификата HACCP или чек листа 2016 HACCP на основу којих се
утврђује функционалност HACCP система , оверене од стране надлежног одељења
пољопривредне инспекције у складу са Законом ( Сл Гласник Рс број 36/2015)

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на 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.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ“Прота Стеван Поповић“, Чумић бб, 34 322
Чумић, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добра - пецива за
ђачку кухињу бр. 1.1.2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.03.2019. год. до 10:00 часова.
Отварање понуда је 21.03.2019. год. у 10:15 часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
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3. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена обухвата цену пецива заједно са трошковима испоруке.
Обавеза је понуђача да искаже јединичну пецива без ПДВ-а и са ПДВ-ом са урачунатим
трошковима доставе.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена се може мењати, у току важења уговора, уколико дође до значајне промене цене
основне сировине (брашна) на тржишту.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
4.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
УКУПНА понуђена цена“ за потпуно снабдевање пецивом.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом
критеријума најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво
на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно понуда у
којој је збир јединичних цена са ПДВ-ом.
5. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио исту цену за већу тежину
(грамажу пецива). У случају исте понуђене грамаже пецива, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

6. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара –
пецива за ђачку кухињу, број 1.1.2/2019.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Овлашћено лице за потписивање уговора
Табела понуде
Ред.б
р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назив производа

Кифла обична
Плетеница
Паштетица
Сунце
Троугао сир
Рол виршла
Кроасан са шунком
Кроасан крем
Кроасан џем
Шапица вишња
Бурек са сиром 1/8
Бурек са месом 1/8
Бурек пица 1/8
Бурек шунка павлака1/8
Пица парче

Тежи
на

Једин.
мере

Планирана
количина на
годишњем
нивоу

100 г
100 г
100 г
140 г
120 г
120 г
120г
120 г
120 г
120 г
125 г
125 г
125 г
125 г
150 г

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

Цена без
ПДВ-а по
јединици

Цена са
ПДВ-ом
по
јединиц
и

Цена за
укупну
годишњу
количину без
ПДВ-а

Цена за
укупну
годишњу
количину са
ПДВ-ом

Укупно са ПДВ-ом

Место испоруке готовог пецива :ОШ“Прота Стеван Поповић“, Чумић
Рок важења понуде:________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
______________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - пециво за ђачку кухињу, бр.1.1.2/2019, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомене:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуреције, 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 који уређује заштиту конкуренције.Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренвије
представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача .Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. И
76. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке __________ број 1.1.2/2019. за набавку готових пецива за ОШ
„Прота Стеван Поповић“ Чумић,, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ПУНОМОЋЈА
Подаци о понуђачу;
назив и седиште предузећа:
................................................

жиро рачун и назив банке:
............................................

матични број предузећа:
.............................................

ПИБ :
................................................

Особа за контакт:
............................................

Телефон, фаx, е –маил:
.............................................

ПУНОМОЋЈЕ

за учешће у поступку јавног отварања понуда
...............................................................власника личне карте бр............................издате од
............................................ЈМБ...................................... , који се овлашћује да присуствује
јавном поступку - добaра – пециво за ђачку кухињу, бр. 1.1.2/2019.
Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима који су
предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су упућивање примедби на
садржај записника и примедбе на процедуру отварања понуда. Представник је
овлашћен за потписивање записника и преузимање копије записника.

Датум:.................2019. године

М. П.

Потпис одговорног лица
……...............................
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XI МОДЕЛ УГОВОРА

1.Основна школа"Прота Стеван Поповић", Чумић бб, 34 322 Чумић, матични број
07151195 и ПИБ 101458591, коју заступа директор Александар Јовановић (у даљем
тексту Купац) и
2.Продавац, ПИБ __________________,матични број _________________, кога заступа
________________________
Закључују:
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГОТОВА ПЕЦИВА ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ

Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог Уговора куповина готовог
пецива за ђачку кухињу у ОШ „Прота Стеван Поповић“ Чумић по конкурсној
документација за јавну набавку мале вредности добра- готова пецива за ђачку кухињу
бр.1.1.2./2019.
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Врста, количина и цена добара из става 1. овог члана, утврђене су према
усвојенј понуди у табели понуде Продавца бр._____ од ___________. године, која
заједно са спецификацијом добара, чини саставни део овог Уговора.
Период реализације Уговора је: од дана закључења уговора до истека годину
дана од дана закључења уговора..
.
Цена
Чл. 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди Продавца
бр. ___________ од ______________године.
Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор установе без ПДВа износи _______________ динара),а
Укупна цена са ПДВ-ом износи ________________динара.
У укупну цену су урачунати трошкови превоза и испоруке у ОШ „Прота Стеван
Поповић“ Чумић.
Чл. 3.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене добара, дате у понуди и
Табели спецификације добара, на које се односи члан 2. овог Уговора, фиксне у року
од 30 дана од дана почетка реализације Уговора.
Протеком рока из става 1. овог члана, јединичне цене добара, су базне и могу
се мењати само уколико на тржишту дође до већег повећања цена основне сировине за
израду пецива.
Уколико на тржишту дође до промене раста индекса потрошачких цена за
уговрену робу, према подацима Републичког завода за информатику и статистику, за
10% и више од уговoрене цене, Продавац има право да поднесе Купцу, у писменој
форми, захтев за повећање цене.
У случају из става 3. овог члана, јединичне цене добара се могу повећати
искључиво уз писмену сагласност Купца на захтев за промену цена, на основу
аргументованих доказа о потреби промене цена, с тим што ће се промењене цене
примењивати од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена
цена. Сваки наредни раст индекса потрошачких цена рачуна се према подацима
објављених од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РСобјављених на Порталу Система тржишних информација пољопривреде Србије, као и
на основу званично објављених података у штампи изложених од стране овлашћених
лица. Новоутврђене цене се примењују на испоруке од дана потписивања Анекса
уговора.
У случају да уговорне стране не постигну споразум о промени цена из става
3. односно става 5. овог члана, уговор се може раскинути у року од 30 дана од дана
пријема писменог изјашњења друге уговорне стране о неприхватању промене цена, с
тим да је Продавац у обавези да у наведеном периоду настави са испоруком робе по
уговореним јединичним ценама.
Квалитет
Чл. 4.
Добра морају бити I квалитета, који је прописан нормама садржаним у:
-Закону о безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/09),
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- Правилнику о количинама пестицида, метала, метаалоида,хемитаерапеутика,
анаболика и других супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл.
Лист СРЈ, бр. 5/92, 11/92- испр. и 32/2002)
-Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту
биља у храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине
остатака средстава за заштиту биља („Сл.гласник РС“, бр. 25/2010),
- Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница (Сл.лист СЦГ
12/2004, 48/2004 и 4/2004) или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању
хране („Сл.гласник РС“, бр. 85/13),
-Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета (Сл.гласник РС бр. 72/2010),
-Правилника о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим
захтевима за адитиве и њихове мешавине (Сл.лист 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05),
-Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету (Сл.лист бр. 26/93),
-Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе
који се могу стављати у промет (Сл.лист СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
- Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо
смрзнутог теста (Сл.лист СРЈ 52/95, 56/03 и 4/04)-,
-Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
(„Сл.гласник СЦГ“, БР. 33/04 и 31/12).
Амбалажа и начин паковања
Чл. 5.
Добра морају бити појединачно упакована у полипропиленске кесе
(атестиране за људску употребу).
Испорука
Чл. 6.
Продавац је дужан да по потписивању овог Уговора, а пре испоруке добара,
достави Купцу копију Извештај о лабораторијској анализи издат од стране овлашћене
институције, којим се потврђује да је извршена анализа на безбедност, квалитет и
штетне материје.
Чл. 7.
Понуђач се обавезује да испоруку уговорених намирница врши сукцесивно, у
количинама и роковима које одреди Купац.
Као могући рокови утврђују се: дневни, недељни, месечни или други
интервали.
Наруџбина се врши телефоном,факсом маил-ом или писменом поруџбином
која се Продавцу доставља најкасније 3 дана пре рока одређеног за испоруку, изузев
дневне испоруке код које са наруџбина врши путем телефона, е-маила, факса или на
други начин.
Продавац се обавезује да испоручи робу по требовању у року од 1 календарски
дан од дана пријема поруџбине од стране Купца.
Датум испоруке сматра се датум на отпремници, коју ће потписати овлашћено
лице у својству представника Купца.
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Продавац је дужан да у отпремници тачно назначи: број и датум, назив робе,
јединицу мере, количину, цену и износ.
Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна
који ће Продавац доставити Купцу.
Продавац прихвата испоруку добара у на адресу: ОШ. „Прота Стеван Поповић“
Чумић бб, 34 322 Чумић.
Чл. 8.
У случају непоштовања уговорене динамике испоруке и рока за испоруку из
члана 7. става 3. овог Уговора, Продавац се обавезује да за сваки дан кашњења плати
Купцу износ од 2 промила од укупне уговорене вредности из члана 2. става 2. овог
Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% од укупне
уговорене вредности из члана 2. става 2. овог Уговора.

Утврђивање квалитета и количине
Чл. 9.
Продавац је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим стандардима
квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности хране и
Правилницима наведеним у члану 4. овог Уговора.
Продавац одговара Купцу за квалитет добара у року означеном на декларацији
добара. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добра- готова
пецива за ђачку кухињу бр. 1.1.2./2019.
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Укупне количине добара, приказане у Табели спецификације добара која се
сматра саставним делом овог Уговора, су оријентационе, а стварне количине ће бити
приказане у захтевима за испоруку које ће Купац доставити Продавцу.
Продавац прихвата да су укупне количине добара, наведене у Табели
спецификације добара, дате на основу досадашње потрошње Купца и да током
реализације овог Уговора могу одступати, сагласно броју потребних ужина у Школи.
Чл. 10.
Купац задржава право да изврши квантитативну и квалитативну контролу
испоручених добара. Квантитативна и квалитативна контрола испоручених добара,
вршиће се приликом сваке појединачне испоруке Купцу..
Утврђивање количине-квантитативни пријем, врши се у простору Купца
бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког паковања.
По извршеном квантитативном и квалитативном пријему добара, од стран
Купца и утврђивању да су добра уговорене количине и квалитета, потписује се
отпремница о примопредаји.
Уколико се на роби установи било какав недостатак у виду евентуалне
неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и других недостатака,
Купац ће о томе сачинити Записник и робу одмах вратити Продавцу, а Продавац се
обавезује да изврши замену рекламиране робе истог или наредног дана.
Контрола уговореног квалитета добара, вршиће се за све време реализације
Уговора.
Превоз и испорука
Чл. 11.
Продавац је дужан да испоруку робе обавља на адреси Купца: ОШ „Прота
Стеван Поповић“ Чумић бб, 34 322 Чумић.
Транспорт и утовар код Купца обезбеђује Продавац, о свом трошку.
Продавац је у обавези да испоручи робу из члана 1. овог Уговора, у свему
према усвојеној понуди Продавца која чини саставни део Уговора.
Рок и начин плаћања
Чл. 12.
Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара, и то у року од 45
дана од дана пријема коректно сачињене фактуре, са пратећом документацијом, на
текући рачун Продавца, бр. _____________ отворен код _____________ banka (навести
назив и седиште пословне банке).
Уколико Купац не плати испоручену робу у уговореном року, Продавац има
право да обрачуна Законом утврђену камату.Конкурсна документација за јавну набавку
мале вредности добра- готова пецива за ђачку кухињу бр. 1.1.2./2019.
Раскид уговора
Чл. 13.
Уговорне стране могу раскинути Уговор, без икаквих последица за себе, у
следећим случајевима:
КУПАЦ:
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-Ако Продавац супротно члану 3. овог Уговора, повећа цену по усвојеним ставкама
понуде;
-Ако Продавац испоручи производе који не одговарају условима из члана 4. и 5. овог
Уговора;
-Ако Продавац не поступи у складу са чланом 10. става 4. овог Уговора;
-Ако Продавац два или више пута не испоштује рокове испоруке из члана 7. става 3.
овог Уговора;
ПРОДАВАЦ:
-У случају да Купац два или више пута не испоштује рокове плаћања фактуре из члана
13. овог Уговора.
Чл. 14.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана. Отказни
рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна
је да другој уговорној страни надокнади штету.
Уколико Продавац није у могуђности да испоштује уговорени квалитет,
динамику и рок испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Продавца.
Завршне одредбе
Чл. 15.
Овај Уговор се закључује, на основу Одлуке о додели уговора бр. __- од
______. 2019. године (попуњава Купац), у поступку јавне набавке мале вредности –
готова пецива за ђачку кухињу 1.1.2./2018 у ОШ „Прота Стеван Поповић“ Чумић.
Чл. 16.
Уговор се закључује на одређено време, и примењује се од закључења уговора
па до истека једне године од дана закључења.од закључења уговора до..године.
Чл. 17.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису
дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Уговрне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистеку из Уговора
решавати споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, угворне стране су
сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан суд према седишту Купца.
Чл. 18.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ :
__________________________

ЗА КУПЦА :
_________________
Александар Јовановић
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