КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
ЦРНОГОРСКА 2, МИХАЈЛОВАЦ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- УСЛУГА ПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ОБРОКА У
ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“ У МИХАЈЛОВЦУ
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03/19

Септембар 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“
бр.29/2013, 104/2013 и 86/2015), за јавну набавку услуга мале вредности број 03/19,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА–УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ОБРОКА У ОШ „САВА
КОВАЧЕВИЋ“ У МИХАЈЛОВЦУ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/19

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Техничка спецификација

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

V

Упутство понуђачима како се доказује испуњеност услова

VI

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75.Закона

VII

Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.Закона

VIII

Споразум о подношењу заједничке понуде

IX

Упуство понуђачима како да сачине понуду

X

Образац понуде

XI

Модел Уговора

XII

Образац трошкова припреме понуде

XII

Образац структуре цене

XIV

Образац изјаве о независној понуди

XV

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОШ „Сава Ковачевић“
Адреса:Црногорска бр.2, 11312 Михајловац
Тел.026/741-031
Интернет страница:www.ossavakovacevic.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 број 03/19 je услуга припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава
Ковачевић“ у Михајловцу у периоду октобар 2019.-јун 2010.године (9 месеци)
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: секретар школе Јелена Дојчиновић, број телефона: 026/471-031, од 08:00 14:30 часова, од понедељка до петка и е-mail: mihajlovac.skola@gmail.com
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 05/19 је услуге припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава
Ковачевић“ у Михајловцу
Ознака предметне набавке из Општег речника набавке је 55524000- Услуге достављања
премљених оброка у школе
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума
Поступак се не води ради закључења оквирног споразума.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Припрему и дистрибуцију оброка-ручка, два радна дана у недељи, око 12,30 часова, за око 100
ученика, у периоду од октобра 2019 до јуна 2020.године (9 месеци), вршиће Пружалац услуге
који буде изабран у поступку јавне набавке.
Сваки ученик добија оброк-ручак који садржи 0,3 литра куване хране са 0,50 грама меса, а
који ће бити херметички упакован у посуде за једнократну употребу, упаковано парче (комад)
хлеба типа 500 и 100 грама салате за оброк уз који се уобичајено служи салата.
Пружалац услуге припреме и дистрибуције дужан је да у конкурсној документацији достави
јеловник за један месец-за оброке који се припремају и дистрибуирају два пута недељно.
Надзор над квалитетом и дистрибуцијом оброка врши овлашћено лице Наручиоца.
Приликом припреме оброка Пружаоца услуге мора да задовољи нормативе квалитета за
припрему хране, а сви преузети послови морају се обављати по важећим позитивно-правним
законским прописима и уз стални надзор надлежних инспекција.

Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

______________________________

Напомена: Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује
да се слаже са условима који су наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група
понуђача може да се определи да Техничку спецификацију 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 Техничку спецификацију.

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

1.1.
1)
2)

3)
4)

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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
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);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне условe
за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 76. Закона и то:
Да располаже довољним финансијским капацитетом.

- да понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда у
предметном поступку није био ни један дан у блокади.
Доказ: потврда о ликвидности коју издаје Народна банка Србије – дирекција за регистре и
принудну наплату, да у претходних дванаест месеци до дана објављивања позива за подношење
понуда у предметном поступку није био у блокади.
Овај доказ подноси понуђач и чланови групе понуђача у случају подношења заједничке понуде.
3) Да располаже довољним техничким капацитетом.
- да поседује адекватно возило за транспорт хране.
Опрема за извођење радова може бити у власништву понуђача или у закупу код понуђача или
под лизингом или уговора о пословно-техничкој сарадњи.
Доказ:
- копија важеће саобраћајне дозволе за возило са читачем и одштампаном сликом
регистрационе налепнице возила из које се види регистарски број возила и датум истека важења
регистрације, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника
возила поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу
коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о
коришћењу возила)
- Понуђач мора да поседује важеће сертификате ISO 9001 и ISO 22000 у области припреме и
расподеле готових јела.
Доказ: Фотокопије тражених сертификата.
Овај доказ подноси понуђач и чланови групе понуђача у случају подношења заједничке понуде.

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, доказује
писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је
саставни елемент конкурсне документације. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
Изјава мора бити потписана и од стране овоашћеног лица подизвођача и оверена печатом,
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и
оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је саставни
део конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује:
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
• 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;
• 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;

•

Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у конкурсној
документацији). Изјава мора да буде потписана од стране 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
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.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова.
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.
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.
Испуњавање услова у случају:
Самосталне понуде: све услове испуњава понуђач;
Заједничке понуде: услов везан за кадровски капацитет могу да испуњавају чланови групе
понуђача заједно.

VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 услуга мале вредности број 03/19 – услуге припреме и дистрибуције
оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу, испуњава све услове из чл. 75. 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, 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)
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
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.

VII
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке услуга мале вредности бр.3/19- услуге припреме и дистрибуције
оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу , испуњава све услове из чл. 75. 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, 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)
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VIII
СПОРАЗУМ О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈУ ЧИНЕ
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Овим споразумом се горе наведени понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке услуга мале вредности 03/19- услуге
припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу, а нарочито о
следећем:

-

члан групе понуђача _______________________________ је носилац посла, односно
подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем;

-

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора :

1.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Потписи чланова групе понуђача и печати:
_______________________________
______________________________
_______________________________

* овај образац текста споразума се попуњава само у случају подношења заједничке понуде.
Уместо овог обрасца споразума, наручилац ће прихватити и форму споразума коју доставе
понуђачи, а која садржи податке из члана 81.ст. 4. тачка 1) до 6). Закона

IX 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, у канцеларији секретара ОШ „Сава Ковачевић“ у
Михајловцу, Црногорска бр.2, или путем поште, у затвореној коверти, 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 „Сава Ковачевић“, Црногорска бр.2, 11312 Михајловац, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга мале вредности број 03/19 – услуге припреме и
дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
07.10.2019. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда је истог дана, у 11.00 часова у просторијама ОШ „Сава Ковачевић“ у
Михајловцу
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
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.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: ОШ „Сава Ковачевић“,
Црногорска бр.2, 11312 Михајловац, са назнаком

„Измена понуде за јавну набавку радова мале вредности – услуге припреме и дистрибуције
оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН бр. 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова мале вредности – услуге припреме и дистрибуције
оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН бр. 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ или „Опозив понуде
за јавну набавку радова мале вредности – услуге припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава
Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН бр. 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ или „Измена и допуна понуде за јавну
набавку радова мале вредности – услуге припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава
Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН бр. 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ
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.
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, 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 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.
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, тј. подизвођач
попуњава образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона.
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. Закона као и податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана, од дана достављања фактуре за сваки месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Оброци се припремају и дистрибуирају ОШ „Сава Ковачевић“ два пута недељно (данима по
договору са Наруциоцем), сваког месеца, у периоду од октобра 2019. до јуна 2020.године
9.2. Захтев у погледу рока
9.3. 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 не може мењати
понуду.
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 јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

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. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или
путем електронске поште на e-mail : mihajlovac.skola@gmail.com, у времену од 8,00 до 14,00
часова) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилсноти у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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.
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.
14. 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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
17.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 и истовремено најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
18. 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 нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат
је конкурсној документацији).
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је пртпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона ( у даљем тексту
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца : ОШ “Сава
Ковачевић“, Црногорска бр.2., 11312 Михајловац, или препорученом пошиљком
са
повратницом
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права, на одређени рачун буџета Републике Србије уплатиће
таксу.
Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 60.000,00
динара.
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе износи
60.000,00 динара.
Подносилац захтева за заштиту права , износ за наведену таксу уплаћује на рачун буџета
Републике Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. Потврда о
извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН садржи следеће елементе: мора бити издата од
стране банке и да садржи печат банке; мора да представља доказ о извршеној уплати таксе, што
значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога (Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос
реализован); Број жиро рачуна : 840-30678845-06 , шифра плаћања : 153 или 253, позив на број
:уписати податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, сврха: такса за ЗЗП,назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права,корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно
назив подносиоца ЗЗП, потпис овлашћеног лица банке.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
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.
22. ИЗМЕНА УГОВОРА
Наручилац може у случају да постоји оправдана потреба и да је дошло до увећања обима
предмета јавне набавке, да након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. Уговарање повећања
обима предмета јавне набавке ће бити спроведено у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) .

X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ понуђача ____________________________ за јавну набавку услуга мале
вредности – услуге припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН
бр. 03/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке:

понуђача

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
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.
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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавну набавку услуга мале вредности – услуге припреме и
дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН бр. 03/19

Укупна цена услуге по једном оброку без ПДВ-а износи :
_____________ динара

Укупна цена по једном оброку са ПДВ-ом износи:

_____________ динара

Уговорену цену наручилац ће исплатити
добављачу у року од 45 дана по
испостављеној фактури за сваки месец, а
у складу са Законом о роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС“ бр. 119/2012).

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда)

_______ дана од дана отварања понуда

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 посебн
Датум
_____________________

М.П.

Понуђач
_______________________

XI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
За услуге припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу - ЈН бр. 03/19
Закључен дана ______________ 2019. године у Коларима између:

1. ОШ „Сава Ковачевић“, са седиштем у Михајловцу, улица Црногорска бр.2, ПИБ: 101605317,
Матични број: 07164831, коју заступа директор школе Биљана Тодоровић, као наручиоца (у
даљем тексту: Наручилац)
и
2._______________________________________,
улица
________________________,
ПИБ:____________, Матични број: _____________, број рачуна: , назив банке: __________, кога
заступа __________________________ (у даљем тексту Извршилац)
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца, дана ___.____. 2019. године, спровео
поступак за јавну набавку услуга мале вредности број 03/19 – услуге припреме и дистрибуције
оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу
-да је Извршилац дана ___. ____. 2019. године доставио понуду број________, која се налази у
прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
-да је Наручилац у складу са чл. 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора
бр.________од ___.___. 2019. године, изабрао Извршиоца за пружање предметне услуге.
Члан 1.
Предмет уговора су услуге припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у
Михајловцу , два пута недељно, у периоду од октобра 2019. године до јуна 2020.године, и ближе
су одређени усвојеном понудом Извршиоца заведене код Наручиоца под бројем _____ од _____
2019. године као и техничком спецификацијом, који су дати у прилогу и чине саставни део
Уговора.
Сваки ученик добија оброк-ручак који садржи 0,3 литра куване хране са 0,50 грама меса, а који
ће бити херметички упакован у посуде за једнократну употребу, упаковано парче (комад) хлеба
типа 500 и 100 грама салате за оброк уз који се уобичајено служи салата.
Извршилац услуге припреме и дистрибуције дужан је да у конкурсној документацији достави
јеловник за један месец-за оброке који се припремају и дистрибуирају два пута недељно.
Надзор над квалитетом и дистрибуцијом оброка врши овлашћено лице Наручиоца.
Приликом припреме оброка Извршилац мора да задовољи нормативе квалитета за припрему
хране, а сви преузети послови морају се обављати по важећим позитивно-правним законским
прописима и уз стални надзор надлежних инспекција.

Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
________________ динара без пореза на додату вредност по оброку, а добијена је на основу
јединичних цена из усвојене понуде Извршиоца број ______ од _______ 2019. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата
све трошковеИзвршоца.
Члан 3.
Наручилац ће цену за извршену услугу исплати по испостављенoј месечној фактури у року до
45 дана, на текући рачун, број: _______________, уз коју Извршилац доставља и извештај са
бројем оброка за претходни месец.
Члан 4.
Извршилац услуге се обавезује да услугу која је предмет овог Уговора изврши, у складу са
сопственом понудом и техничком спецификацијом које су саставни део овог Уговора.
Члан 5.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке (у случају да се јави оправдана потреба за увећањем
обима набавке нпр. повећа се број корисника услуге или се повећа број услуга које извршилац
обавља и томе слично), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће у том случају изменити уговор у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Уколико Извршилац услуге не поштује уговорене обавезе својом кривицом платиће Наручиоцу
уговрну казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан неизвршења
уговорених обавеза, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне цене.
Члан 7.
У случају спора који може настати у реализацији овог Уговора, уговорне стране су сагласне да
настали спор реше споразумно.
Уколико се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у
Пожаревцу.
Члан 8.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) задржава свака
уговорна страна.

ИЗВРШИЛАЦ
_________________________

НАРУЧИЛАЦ
___________________________

Напомена: Одговорно лице понуђача потписује и ставља свој печат на овај модел уговора
.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

XIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ИЗНОС ТРОШКОВА

СТРУКТУРА ТРОШКОВА

БЕЗ ПДВ-А

СА ПДВ-ОМ

УКУПНО ______________________________ ДИНАРА

Место и датум

________________

М.П.

Понуђач

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство: Понуђач попуњава структуру цене у приложеном облику. Понуђач приказује цене у
којима су приказани основни елементи структуре и други трошкови који чине структуру цене
коштања.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________,
(уписати назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга припреме и дистрибуције оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу ЈН
бр.03/19,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.

XV 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
……………................[навести назие понуђача] у поступку јавне набавке услуга
мале вредноси припрему и дистрибуцију оброка у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу- ЈН бр.
03/19, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум
____________________________

Потпис понуђача
М.П.

_____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

