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 САДРЖАЈ: 

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке – ХРАНА- број 09/20 и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку 09/20 припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку јавне набавке 

09/20 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
 Позив за подношење понуда 3 

I Општи подаци о јавној набавци 5 

II Подаци о предмету јавне набавке 6 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

7 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

8 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 23 

VII Модел уговора 27 

VIII Менично овлашћење 31 

IX Образац изјаве о независној понуди 33 

X Образац трошкова припреме понуде 34 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

35 

XII Образац изјаве о издавању инструмента обезбеђења 36 

 Техничка спецификација 37 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив наручиоца: Општа болница Шабац ''Др Лаза К.Лазаревић''  

Адреса наручиоца: Попа Карана 4,  15000 Шабац 

Интернет страница наручиоца: www.bolnica015.org.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Врста предмета: добра 

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
предмет јавне набавке је храна ; 03200000 – Житарице, кромпир, поврће, воће и 

коштуњаво воће; 15330000 – Прерађено воће и поврће; 15000000 – Храна,пиће, дуван 
и сродни производи  

 

Број партија: 4 

Набавка је обликована у 4 партије (7.660.000,00 дин без пдв-а). 
 

 

Партија 1 - Конзервиране  и замрзнуте намирнице .........................1.400.000,00 

Партија 2 - Остале животне намирнице .........................................2.700.000,00 
Партија 3- Свеже воће и поврће....................................................2.910.000,00 

Партија 4 - Јаја..............................................................................650.000,00 
 

План набавке – тачка.1.1 

Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: / 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: / 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача: / 

У случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке 

– основни подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за 

учешће: није могуће 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: / 

У случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности 

набавке који се извршава преко подизвођача: / 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне 

набавке и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs 

Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл:  

- Пореска управа министарства финансија и привреде; 

- Локална самоуправа 
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- Агенција за приватизацију; 

- Надлежи судови; 

- АПР; 

- МУП; 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично 

у канцеларији 11 (Архива) Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на 

адресу наручиоца Општа болница Шабац, управна зграда канц.11 (Архива), Попа 

Карана 4, 15000 Шабац, до 13.04.2020. године у 10:00 часова 

Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, семинарска сала у 

управној згради Опште болнице Шабац, у улици Попа Карана 4. Отварање понуда је  

јавно и заказано је за 13.04.2020. године у 11:00 часова.   

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају 

приложити оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку 

сходно чл.103 ЗЈН. 

Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда  

Лице за контакт: Сандра Ристић, 015/363-391, 363-395, Милошевић Биљана 

015/363-329, Крсмановић Биљана 015/363-393  javnenabavke@bolnica015.org.rs 

 

Остале информације: /  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Општа болница Шабац “Др Лаза К. Лазаревић“ 
Адреса: Попа Карана 4, 15000 Шабац 

Интернет страница: www.bolnica015.org.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 09/20 су добра – храна.   

 
4. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

/ 
 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

/ 

 
7. Контакт (лице или служба)  

 

Ристић Сандра, дипл.менаџер 
шеф одсека за јавне набавке 

javnenabavke@bolnica015.org.rs 

fax: 015/363-395 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 09/20 су добра – храна, за потребе Опште болнице “Др 
Лаза К. Лазаревић” Шабац, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне 

документације. 
 

03200000 – Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће; 15330000 – 

Прерађено воће и поврће; 15000000 – Храна,пиће, дуван и сродни производи  
 

 

2. Партије 

 
Набавка је обликована у 4 партије (7.660.000,00 дин без пдв-а). 
 

 

Партија 1 - Конзервиране  и замрзнуте намирнице .........................1.400.000,00 
Партија 2 - Остале животне намирнице .........................................2.700.000,00 

Партија 3- Свеже воће и поврће....................................................2.910.000,00 

Партија 4 - Јаја..............................................................................650.000,00 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Техничке карактеристике и количине добара су наведене у Прилогу  – 

Техничка спецификација. 
Понуђачи су дужни да попуне тражене податке из горе наведеног прилога, за сваку од 
партија за коју конкуришу. 

Тражене техничке карактеристике добара морају бити у целости испуњене у складу са 
захтевима из техничке спецификације и конкурсне документације. У супротном понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
Напомене и услови по партијама:  

 
 

Партија 1 - по потреби 
                 

Партија 2 -по потреби 
 

Партија 3 - производи морају бити испоручени до 10 часова са писменом изјавом за 
производе који се евентуално не испоручују.  
 

 

 

Партија 4  
- испорука 4 пута недељно до 6.20 ујутру 
 

 
За партију 3 понуђене цене су фиксне у току целог уговорног периода. Обзиром да се 

ради о сезонским производима, наведена је сезона у којој ће се производити 

поручивати па цену понудити спрем сезоне а не дана понуде. 
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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 

 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. 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 да је 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) уколико је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом и приложена решења АЛИМС-а.  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (чл.75.ст.2.Закона).  

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона и то:  
            

Партија 1  

       - произвођач и понуђач морају имати имплементиран ХАЦЦП стандард. 

         

Партија 2  

       - понуђач мора имати имплементиран ХАЦЦП стандард. 

 

Партија 3  

        - производи морају бити испоручени до 10 часова са писменом изјавом за производе 

који се евентуално не испоручују.  

 

Партија 4  
        - производи морају бити испоручени до 10 часова са писменом изјавом за производе 

који се евентуално не испоручују.  

 

 

Партија 5  

       - произвођач и понуђач морају имати имплементиран ХАЦЦП и ИСО9001 стандард. 

        - испорука 4 пута недељно до 6.20 ујутру 

        - обавезна је потврда о ветеринарском регистрационом ветеринарском броју за 

складиштење намирница животињског порекла 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4) 

Закона и услов из члана 75.став1.тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
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1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из чл.75.став 1.тач.1) до 4)Закона,а додатне услове 

испуњавају заједно. Услов из чл.75.став 1.тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  
 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: дозвола за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, a коју понуђач доставља у виду неоверене 
копије. Дозвола мора бити важећа. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу ). Изјава мора да буде потписана од стране  

6) овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 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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7) Менични споразум оверен и потписан, у сврху сагласности са моделом Меничног 

споразума ( меница се доставља уз уговор). 

Понуђачи уз понуду достављају: 

     1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са 
роком доспећа „по виђењу“ у износу од 5% понуђене цене без ПДВ-а, са роком 

доспећа 10 (десет) дана дуже од истека важења опције понуде а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (образац овлашћења из конкурсне 

документације – Поглавље VIII). Уз меницу мора бити достављена оверена копија 
картона депонованих потписа (овера не може бити старија од 30 дана од дана 

отварања понуда) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму и на којoj се јасно виде депоновани потписи.  

Наручилац може да реализује (уновчи) меницу за озбиљност понуде, уколико понуђач 
после истека рока за подношење понуда, а у року важења понуде, измени или опозове 
(повуче) понуду, или не потпише уговор када је његова понуда изабрана као 

најповољнија, ако не достави остала средства финансијског обезбеђења у роковима 
предвиђеним Конкурсном документацијом и уговором. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
2. Обавезујућу изјаву понуђача, оверену печатом понуђача и потписану од 

стране одговорног лица код понуђача, да ће приликом потписивања уговора 

приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко 

соло меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, 
са роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом 

картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат 

фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом 

овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) коју ће Наручилац 
наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у року и на начин предвиђен 

уговором (Образац изјаве Поглавље ХII). 

Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе: 
1. Бланко соло меницу за добро извршење посла на износ од 10% вредности 

понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже 

од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се 
јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена 
оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана 

закључења уговора) и Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и 

овлашћења, као доказ да је меница регистрована. 

 
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница 

и овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим 
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. 
гласник РС“, бр.56/2011). 

У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о 
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и 

овлашћења. 

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном 
овлашћењу треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на 
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меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и картону депонованих потписа, 
треба да буде исти. 

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да 

потпише уговор са следећим најбоље ранигираним понуђачем.  

 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: оверене фотокопије као доказ о 

примени траженог стандарда, тражена референт листа за партију 8 оверена од стране 
било које здравствене установе са наведеном врстом и количином испоручене робе, 

фотокопија регистрационог броја о складиштењу, за партије 1 и 3 доказ о траженом 
кадровском капацитету - фотокопија обрасца М2 или уговора о раду и слично.  
 

Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави 
одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и 

као таква одбити.                                        

    
 Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда захтева 

додатне доказе ради појашњења понуде и утврђивања стварне садржине 

понуде. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.   
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 
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. 
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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, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
и да је документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ “Др Лаза К.Лазаревић“ 
           служба архиве, канц.11  

           ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац 

 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 09/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
13.04.2020. године до 10:00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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. 
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова и иста 

мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину 
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити 

одбијена због битних недостатака понуде, а у складу са одредбом из члана 
106. Закона о јавним набавкама. 
 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

- Уколико је јавна набавка формирана у више партија понуђач може да поднесе 

понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну 
партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије.  
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
- Докази из чл.75. и 76. Закона, 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.  
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4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

                                 ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић'' 
           служба архиве, канц.11 

           ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац 

 

са назнаком:  
''Измена понуде за јавну набавку бр. 09/20 – Не отварати''  или 
''Допуна понуде за јавну набавку бр. 09/20 – Не отварати'' или 

''Опозив понуде за јавну набавку бр. 09/20  – Не отварати'' или  
''Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 09/20 – не отварати''. 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та 

понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.  

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за 

подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће 

наплатити средство обезбеђења  за озбиљност понуде. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 

6) Закона и то податке о:  
− члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

− понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
− понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

− понуђачу који ће издати рачун,  

− рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

− обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у Поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања (рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012) на 

основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, 

извршење услуга, извођење радова). 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити 

одобрена за наредну буџетску годину. 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 
Понуђена добра морају бити у складу са важећим стандардима за врсту производа који 
се нуди. 

Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара који мора бити у складу са 
спецификацијом из понуде Испоручиоца. 

Наручилац може да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и 

без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да 
узорке предметних добара достави референтној установи на анализу. 

У случају када рефернтна установа утврди одступање од уговореног квалитета, за 

одређену серију испоручених добара, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца. 

 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 

радова) 
 

Рокови су дати у партији, а за партије где није наведено рок испоруке не може бити 

дужи од 24 сата од поруџбине. 
Напомена за испоруку и формирање цене за партију 3 : 

    - карфиол ће се поручивати у периоду од марта до маја и од августа до јануара 

                   - плави парадајз ће се поручивати од августа до новембра 

   - краставац ће се поручивати од маја до новембра 

  - листина ће се поручивати од априла до октобра 

  - паприка црвена ће се поручивати од августа до новембра 

    - парадајз ће се поручивати у периоду од јуна до новембра 

                  - паприка ће се поручивати од јуна до новембра 

   - тиквице за пуњење ће се поручивати од маја до новембра 

  - зелена салата ће се поручивати од фебруара до јуна 

Место испоруке – на адреси наручиоца, магацин хране : 

 
Општа болница Шабац „Др Лаза К. Лазаревић“ 
Попа Карана 4, Шабац 

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
 
9.5. Други захтеви  

 
/ 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. 
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Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална 

измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране 

понуђача, тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 65/18), 

односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 

СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђачи уз понуду достављају: 

1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са 
роком доспећа „по виђењу“ у износу од 5% понуђене цене без ПДВ-а, са роком 
доспећа 10 (десет) дана дуже од истека важења опције понуде а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 
од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (образац овлашћења из конкурсне 

документације – Поглавље VIII). Уз меницу мора бити достављена оверена копија 
картона депонованих потписа (овера не може бити старија од 30 дана од дана 

отварања понуда) који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму и на којoj се јасно виде депоновани потписи.  
Наручилац може да реализује (уновчи) меницу за озбиљност понуде, уколико понуђач 

после истека рока за подношење понуда, а у року важења понуде, измени или опозове 
(повуче) понуду, или не потпише уговор када је његова понуда изабрана као 

најповољнија, ако не достави остала средства финансијског обезбеђења у роковима 

предвиђеним Конкурсном документацијом и уговором. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
2. Обавезујућу изјаву понуђача, оверену печатом понуђача и потписану од 

стране одговорног лица код понуђача, да ће приликом потписивања уговора 

приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко 
соло меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, 

са роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом 
картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат 



18/41  

 

фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом 

овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) коју ће Наручилац 

наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у року и на начин предвиђен 

уговором (Образац изјаве Поглавље ХII).  
 

 

Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе: 
1. Бланко соло меницу за добро извршење посла на износ од 10% вредности 

понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже 

од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се 
јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена 

оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана 

закључења уговора) и Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и 
овлашћења, као доказ да је меница регистрована. 

НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница 

и овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. 
гласник РС“, бр.56/2011). 

У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о 

регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и 
овлашћења. 

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу 

треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу 
(уколико је попуњен) и картону депонованих потписа треба да буде исти. 

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 

добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да 
потпише уговор са следећим најбоље ранигираним понуђачем. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 09/20”. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију.  

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона, при чему се захтев за појашњење понуде као и сви други захтеви и упити 

понтенцијалних понуђача, подносе у радно време наручиоца, односно радним данима 
од понедељка до петка од 7 до 15 часова. За сваки захтев или упит који буде упућен 

ван наведеног радног времена сматраће се да је примљен првог наредног радног дана. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како 
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“.  

 



20/41  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају 
истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног који је 
понудио краћи рок испоруке/извршења.  

 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је 

у Поглављу  конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама закона.  
 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, предајом на 
писарници у седишту наручиоца, Попа Карана 4, Шабац, канцеларија 11 или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву које садржи податке из прилога 3Љ, на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од 
дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац 
захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке 

и неправилности, а наручилац исте није отклонио.   

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149.ст.3. ЗЈН, захтев за 
заштиту права сматраће се благовременим ако је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН. 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу 

од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако 

се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност 

већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 
120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси 
након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није 

већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

је та вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности 
свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су 

додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у корист буџета Републике Србије,  на 
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број – број или 

ознака јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, НАЗИВ НАРУЧИОЦА И БРОЈ ИЛИ ОЗНАКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, корисник: буџет Републике Србије.   
Као доказ о извршеној уплати таксе, подносилац је обавезан да достави потврду о 

извршеној уплати таксе. 
Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат 
банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра 

плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. 
Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет 

Републике Србије. 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 
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                                             VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДE                                                                                                 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку хране, ЈН број 

09/20. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 

Врста предузећа (заокружити): 1. микро 
2. мало  

3. средње 

     4.  велико 

Име особе за контакт: 
 

 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 
 

 

Телефон: 

 

 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Храна 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 

 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 

Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 
 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П. 

 

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 

Број:     _________________ 

Шабац,  _________________ 
 

УГОВОР  О СНАБДЕВАЊУ - КУПОПРОДАЈИ 
 

 

Закључен дана _____________2020. године између: 
1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ Шабац, ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац, коју заступа в.д. 

директор др Слободан Поповић (у даљем тексту: ‘’Купац’’) и 

2. ___________________________________________________________________
__________________ (у даљем тексту: ‘’Продавац’’) 

 

         ПРЕДМЕТ  УГОВОРА: Снабдевање______________________________________ 

                                        По конкурсној документацији за јавни позив број ________ 
 
 

Члан 1. 
 

Продавац и купац су се споразумели да Продавац, као понуђач, врши 

континуиране испоруке хране Купцу из конкурсне документације за јавну 
набавку у отвореном поступку број 09/20 и понуде понуђача – Продавца 

бр.___________ поднетој по назначеном јавном позиву за подношење понуда  

и обавештењу Купца о додели уговора о јавној набавци од 

___________________ године, у делу који се односи на Продавца, који документи 
чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 
 

Продавац се обавезује да Купцу врши испоруке предметних добара у смислу  
члана 1. овог уговора по динамици и у количинама које ће одређивати Купац, а по 
ценама из понуде понуђача – Продавца, усвојеним од стране Купца,  Одлуком о 

додели уговора о јавној набавци. 
Уговорена цена из става 1. овог члана, обухвата све трошкове везане за извршење 

предмета уговора (трошкове транспорта, добијања потребних дозвола, истовара у 
магацин Наручиоца и др.). 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
 

Члан 3. 

 
Продавац је дужан да  требоване врсте и количине добара, по овом уговору, 

испоручује Купцу у седиште Купца, у року који је у сагласности са понудом Продавца, 

односно у року од ___________. 
Уколико из било ког разлога Продавац није у могућности да у одређеном року 

Купцу, ни поред поновног позива од стране Купца, испоручи робу која је предмет овог 

уговора Купац има право да исту врсту робе поручи код других добављача а да 

евентуалну разлику у цени те робе у односу на цену робе код Продавца наплати од 
Продавца. 
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Члан 4. 

При испоруци добара из предмета овог уговора Продавац је дужан  да уз робу 

достави и сву потребну пратећу документацију. 
 

Члан 5. 
Купац ће Продавцу испоручене количине добара из предмета овог уговора 

плаћати по пријему робе и фактуре у роковима назначеним у прихваћеној понуди 

понуђача- Продавца, односно у року од ______________ дана. 
Уколико Продавац Купцу буде након испоруке  робе исту фактурисао по цени 

која одступа од уговорене цене, Купац ће примити робу, али ће фактуру вратити на 

исправку на ону цену која је назначена у уговору или коригована анексом уговора. 
 

Члан 6. 

Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за 

ту врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача. 
Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености 
амбалаже и производа. 

 
Члан 7. 

Роба која је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати: - 

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, 
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца, 

- достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито 

захтевано у конурсној документацији. 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 
без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да 

узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој 

институцији ради анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од 

уговореног 
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет продавца. 
 

                                                  Члан  8. 
 

ПРОДАВАЦ се обавезује да на дан потписивања уговора достави Купцу, бланко 
оверену и потписану сопствену меницу „без протеста“, „без трошкова“, плативна на 

први 
позив, са роком доспећа „по виђењу“ са овлашћењем за попуњавање исте од стране 
Купца на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а са роком доспећа 30 дана дуже 

од окончања уговора, коју ће Купац наплатити уколико Продавац не изврши уговорну 
обавезу у року и на начин утврђеним овим уговором. 

Уз меницу и менично овлашћење Продавац ће доставити доказ о регистрацији менице 

- Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења и копију картона 
депонованих потписа који мора бити оверен оригинал печатом од стране банке не 

старијим од 30 дана од дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу 
морају бити идентични. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који 

је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име група понуђача дати средство 
обезбеђења. 
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Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 

добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задражава право да 

потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. 

Уколико уговорне обавезе не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора, 
Купац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење 

посла.Активирање средства обезбеђења не искључује право Купца на потупну накнаду 
штете. 

 

Члан 9. 
 

Ако у току трајања уговора, приликом испорука дође до било каквог квантитативног 

или квалитативног одступања, представници Купца и Продавца сачиниће Записник са 
примедбама који ће Продавца обавезивати да их у року од 3 (три) дана отклони и 

процес  испоруке усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном, 

Купац ће раскинути овај Уговор и реализовати меницу за добро извршење посла на 

износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а. 
 
 

Члан 10. 
Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у 

уговореном року, Купац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од 

вредности предмета уговора, за сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од 
укупне вредности уговорених добара. Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем 

од рачуна при исплати и то без претходне најаве, с тим што је Купац обавезан да у 

писаној форми саопшти Продавцу зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен. 

Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Продавца 
или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа 

уговорне казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете. 

Ако Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни 
више од 25 дана од рока утврђеног у члану 3. овог уговора, Купац, без образложења и 

без сагласности Продавца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) 
у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а поднесе на наплату банци. 
 

Члан 11. 
Продавац се обавезује да ће уговорне обавезе извршити у свему под условима и 

захтевима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
 

Члан 12. 
Овај уговор закључује се на на одређено време , са роком важења до једне године, 
односно до преузимања свих уговорених количина. 

Уговор престаје да важи и пре истека уговореног рока уколико су уговорене 
количине робе по уговору у целости испоручене. 

Уколико до истека рока од годину дана од дана закључења уговора нису 

испоручене све уговорене количине робе уговор престаје да важи без обавезе 
наручиоца да преузме преостале уговорене количине робе. 

 

 

Члан 13. 
 Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на 

материјално – новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани 

разлози. 
 Као оправдани разлози у смислу става 1. овог члана сматраће се ако: 
           - Продавац не приступи испоруци добара,  
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       - Продавац не испоручи добра у уговореном року или уговореном квалитету или  

испоручи добра која нису упакована у оригинално паковање произвођача или добра 

са протеклим роком употребе,  

       - Продавац не отклони уочене недостатке у уговореном року.  
 

Отказни рок у смислу става 1. и 2. овог члана износи 7 дана. 

 

 
 

Члан 14. 

Уговарачи ће сва спорна питања решавати споразумно у духу добрих пословних 
обичаја. 

Уколико се спорна питања не могу решити споразумом уговара се надлежност  

Привредног суда у Ваљеву. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни 

припада по 2 (два) примерка. 
 

 

 

 
 

            За   Продавца                              За    Купца  

 

        ____________________                                              ___________________ 
                                                                                              др Слободан Поповић         
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ОДЕЉАК VIII 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

 
 

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 46/96), Закона 
о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/2002), Одлуке Гувернера НБЈ о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл.лист 

СРЈ'' број 29/2002 и 30/2002) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета (''Сл. Лист СРЈ'' бр. 34/2002), 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:         _____________________ из ______________________, 
адреса __________________________ , бр. рачуна ____________________________  

 

који се води код ____________________________ банке,  дана ______________ 

године, издаје: 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

за корисника бланко-сопствених меница 
 

 

1.  Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије 
__________________________________ и овлашћујемо Општу болницу “Др Лаза К. 

Лазаревић” Шабац, Попа Карана бр. 4, као повериоца, да предату меницу може 

попунити на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности понуде јавне набавке хране 

, ЈН број 09/20 ,што износи ________________ динара без ПДВ-а, по основу                                                                   
                                             вредност понуде 

гаранције за озбиљност понуде.         
              
Рок важења ове менице је од _______________ до ____________ године. 

Овлашћујемо Општу болницу “Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, Попа Карана бр. 4, као 

повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, ''без протеста'' и трошкова, 
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна дужника. 

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 
наших рачуна,  као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају 
да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због непоштовања 

приоритета у наплати са рачуна. 
2. На основу овог овлашћења Општа болница “Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, Попа 

Карана бр. 4, може попунити менице са клаузулом ''без протеста“, платива на први 

позив, са роком доспећа „по виђењу“ на износ од _____________________ дин. по 
основу напред наведене понуде, а у случају:                      (5% вредности понуде)     

а) да Понуђач измени или опозове (повуче) своју понуду у току периода важности 

понуде  

б) да Понуђач, у случају да Менични поверилац прихвати његову понуду: 
- не потпише Уговор о купопродаји, сагласно прихваћеним условима из конкурсне 

документације; 

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне 
документације. 

3. Дужник се одриче права: 

- на повлачење овог овлашћења; 

- на опозив овог овлашћења; 
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
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Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона 

депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 
Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ 

динара 
 
4.   Менични дужник се овим споразумом обавезује да, на захтев Меничног повериоца, 

уколико се за тим укаже потреба, достави Меничном повериоцу нове бланко потписане 
менице. 

 

5.   Овај споразум је пратећи документ меница на које се односи. 
 

 

6. Споразум је сачињен и потписан у два истоветна примерка од којих, након  

потписивања, сваки потписник задржава по један примерак. 
 
 

 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:                                                         МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: 

                                                                                                    
_____________________                                         _______________________ 
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ОДЕЉАК IX 

ИЗЈАВА 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 хране бр. 09/20 поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 

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

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

 

 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања 
понуде 

 

 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди.  

 

 

 
 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  
 

 
 

 

 
 

 

 

     ДАТУМ:                          М.П.                 Потпис понуђача 
 
 

_______________        ___________________ 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА 

 

 

 
 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  

 
 

 

 
 

ИЗЈАВУ 

 

 
 
 

Понуђач ________________________у поступку јавне набавке хране бр. 09/20 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 

ималац права интелектуалне својине. 
 

 

 

 
 

 

 
 

          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А 
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда објављеном од стране Опште болнице 

“Др Лаза К. Лазаревић” Шабац,Попа Карана 4, за набавку ДОБАРА –  хране , ЈН број 

09/20: 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу 
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопственe менице (само 

потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), са клаузулом 
„без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа „по виђењу“ 
и са роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора (тачан датум 

важности ће бити унет у текст меничног овлашћења у складу са наведеним 

роковима приликом достављања истог),као гаранцију испуњења уговорне 

обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла. 
 

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања 

може поднети Банци ______________________________ (назив банке) код које се 
води рачун Понуђача -  бр. Рачуна _________________________  и то у случају да 

Понуђач не извршава преузете уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или 
закасни са испуњењем уговорне обавезе. 
 

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и: 
1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код 

које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат 

фирме 
Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 

месец дана од дана отварања понуде). 

 

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети 
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у 

случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квантитативним и 

квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида 
уговора. 

 

 
                                                                                               ПОНУЂАЧ 

   Датум: _______________ 

                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 

 
 

                                                             М.П. 

 
 

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице и менично овлашћење уз 

бланко меницу за добро извршење посла се достављају приликом потписивања 

уговора. 
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Партија 1 -  Конзервиране и замрзнуте намирнице  

Редни 
бр. 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 
мере 

Укупан износ Произвођач 
Ознака 

квалитета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Боранија  жута замрзнута I класа кг 2,400     

2 
Барена паприка филете,к. 4,2 кг, I класа,нето 

плод>50% кг 1,200     

3 Грашак замрзнут,   I класа, кг 1,600     

4 Ђувеч конзерве 4,2 кг. I класането плод>50% кг 100     

5 Компот бресква конзерве 4,2 кг   I класа кг 500     

6 Краставци кисели конзерва 4,15 кг   I класа кг 500     

7 Парадајз пире  4,2 кг I класа кг 100     

8 Цвекла конзерве 4,2 кг нето плод>50% кг 800     

9 Џем од кајсија 0,05кг I класа ком 500     

10 Мармелада мешана  3/1  I класа кг 1,000     

11 
Вишње без коштица замрзнуте I класа паковање 

10кг кг 50     

12 Карфиол замрзнут I класа кг 200     

13 Паприка бушена замрзнута,за пуњење I класа кг 2,000     

14 Спанаћ замрзнут I класа кг 1,600     

Укупно: 

 

 

ПДВ: 

 

 

Укупно са ПДВ: 

 

 
 

Рок испоруке: ___________________ 
 

Рок плаћања: ___________________ 
 

Рок важења понуде: _____________ 

Остало: ________________________ 
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Партија 2 - Остале животне намирнице  

 
 

 

Редни 

бр. 
Назив 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици 

мере 

Укупан износ Произвођач 
Ознака 

квалитета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бибер  (10гр) ком 1,000     

2 Брашно тип 500 пшенично(10/1) кг 800     

3 Чај(2/1) нана кг 80     

4 
Чај трешња-филтер врећице(кутија 20/1"Ц"или 

Подравка) кг 8     

5 Чај нана-филтер врећице(кутија 20/1"Ц"или Подравка) кг 8     

6 Додатак јелима(1/1) кг 240     

7 Гриз пшенични(1/1) кг 300     

8 Качкаваљ вакумирани(1/1) кг 5     

9 
Кафа (0,200)-оригинално паковање ("Гранд" или 

"Донkафе") кг 130     

10 Какао 0,1 кг кг 2     

11 Кекс(1/1) кг 100     

12 Коре за гибаницу(0,5кг) кг 1,400     

13 Коцке за супу (88г) ком 2,300     

14 Лимунтус(10гр) кес 1,500     

15 Минерална вода-газирана (2/1)-Минаква  л 2,000     

16 Минерална вода-негазирана (2/1)-Пролом л 105     

17 Мајонез( 0,5кг) кг 2     

18 Ораси ринфус-очишћени млевени кг 150     

19 Овсене плочице-овси кг 500     

20 Палента кукурузна(0,5кг)-оригинално паковање кг 1000     

21 Пиринач полиран (1/1) оригинално паковање кг 1,200     

22 Прашак за пециво (10г) ком 1,000     

23 Пасуљ бели кг 1,200     

24 Паприка алева-слатка хофргошка 0,2 кг кг 2     

25 Со кухињска јодирана(10/1)-оригинално паковање кг 600     

26 Соја љуспице(15/1)-оригинално паковање кг 700     

27 Сок негазиран,тетрапак,јабука1/1 л 1,000     
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28 Сок -кока кола(2/1) л 140     

29 Сок-Фанта(2/1) л 200     

30 Сирће(1/1) л 150     

31 Шећер(10/1)-оригинално паковање кг 2,400     

32 Супа фида(0,5кг) кг 80     

33 Тестенине(чипкасти резанци)-5/1 кг кг 1,200     

34 Уље сунцокретово(1/1) л 2,500     

35 Витанова  25 г ком 100     

36 Сок од јабуке 0,2 ,тетрапак  ком 400     

37 Маслинке  кг 5     

38 Семенке лана кг 250 

39 Семенке сусама кг 250     

40 Мед  багремов паковање 25г ком 800 

41 Овсене пахуљице кг 100     

42 Кукурузне пахуљице кг 10     

43 Шампињони кг 10     

44 Двопек(паковање 200-550)г кг 250     

45 Вода Минаква 0,33 или одговарајући ком 1,000     

46 Сок негазирани 0,2 у стакленој амбалажи, поморанџа ком 1,000     

47 Воћни јогурт-кајсија;чаша 0,33  л ;2,8% млечне масти ком 800     

48 Маслац 0,02кг ком 800     

Укупно: 
 

 

ПДВ: 
 
 

Укупно са 

ПДВ: 
 

 

 
Рок испоруке: ___________________ 
 

Рок плаћања: ___________________ 
 

Рок важења понуде: _____________ 

 

Остало: ________________________ 
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Партија 3 - Свеже воће и поврће  

Редни 
бр. 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици мере 

Укупан износ Произвођач 
Ознака 

квалитета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Карфиол  свеж кг 500     

2 Тиквице кг 1,500     

3 Плави парадајз кг 100     

4 Краставац кг 1,000     

5 Листина ком 3,000     

6 Цвекла свежа кг 300     

7 Кисели  купус футошки, главице кг 300     

8 Паприка црвена  150-200г по комаду (црвена) кг 500     

9 Поморанџа  200г по комаду ±10% кг 2,000     

10 Мандарина  150г по комаду ±10% кг 100     

11 Банане  200г по комаду ±10% кг 2,000     

12 Брескве 200г по комаду ±10% кг 200     

13 Брескве 150г по комаду ±10% кг 100     

14 Кромпир кг 10,000 

15 Шаргарепа кг 2,500 

16 Бели лук кг 30 

17 Црни лук кг 1,600 

18 Купус футошки свеж кг 5,000 

19 Парадајз  150-200г по комаду кг 8,000 

20 Паприка  150-200г по комаду (свежа) кг 4,000 

21 Тиквице за пуњење кг 1,000 

22 Зелена салата кг 100 

Укупно: 

 

 

ПДВ: 
 
 

Укупно са 

ПДВ: 
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Напомена за испоруку и формирање цене : 

    - карфиол ће се поручивати у периоду од марта до маја и од августа до јануара 

                   - плави парадајз ће се поручивати од августа до новембра 

   - краставац ће се поручивати од маја до новембра 

  - листина ће се поручивати од априла до октобра 

  - паприка црвена ће се поручивати од августа до новембра 

  - парадајз ће се поручивати у периоду од јуна до новембра 

                  - паприка ће се поручивати од јуна до новембра 

   - тиквице за пуњење ће се поручивати од маја до новембра 

  - зелена салата ће се поручивати од фебруара до јуна 

   
Рок испоруке: ___________________ 
 

Рок плаћања: ___________________ 
 

Рок важења понуде: _____________ 
 

Остало: ________________________ 
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Партија 4- Јаја  

 

Редни 
бр. 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 
мере 

Укупан износ Произвођач 
Ознака 

квалитета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Јаја ("Б" 55-60гр)са ветеринарском потврдом о 
непостојању салмонеле у фецесу која није старија 

од 15 дана ком 75.000     

Укупно: 

 

 

ПДВ: 

 

 

Укупно са ПДВ: 

 

 

 
 

Рок испоруке: ___________________ 

 

Рок плаћања: ___________________ 

 

Рок важења понуде: _____________ 

 

Остало: ________________________ 

 

 


