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На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12, 14/15
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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца
Универзитет у Нпвпм Саду,
Teхнплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs
1.2. Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти ради закљушеоа Угпвпра п јавнпј
набавци.
1.3. Предмет јавне набавке: набавка услуга – Услуга кетеринга.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Услуге дпстављаоа припремљених пбрпка – 55520000.
1.4.Ппис партије акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама: Предметна јавна набавка
није пбликпвана пп партијама.
1.5.Прпцеоена вреднпст јавне набавке је 583.333,33 динара без ПДВ-а.
1.6. Кпнтакт
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад,
Служба за ппщте и правне ппслпве,
факс: 021/450-413,
Јелена Лукић Лакатпщ – дипл. прaвник, e-mail: lakatos@tf.uns.ac.rs
Јелена Вукас- дипл. eкoнoмистa, e-mail: vukas.jelena@tf.uns.ac.rs
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2. СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку мале вреднпсти услуга
Услуга кетеринга
(редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18)
Врста, спецификација, кплишина и ппис услуга кпја су предмет јавне набавке:

Meни бр. 1
Кaнaпeи сa:
 Прщутoм, нaмaзoм oд црних мaслинa, рукoлoм и шeри пaрaдajзoм 25 гр
 Кулeнoм, фeтa сирoм и крaстaвшићeм 25 гр
 Пeшeницoм, пeстoм, сирoм и jajeтoм 25 гр
 Вeгeтeриaнo: сa грилoвaним пoврћeм, црним мaслинaмa и рукoлoм
 4 фoрмaђи – сa сувим смoквaмa и свeжим бoсиљкoм
Тпртиља рплнице:
 сa пилeтинoм, сирoм , тзaзики нaмaзoм и миксoм зeлeних сaлaтa 30 гр
 сa туоeвинoм, кукурузoм, пaприкoм, црвeним лукoм и кисeлим крaстaвшићимa
Слaна тoртa:
 Црвeнa – блaгo љуткaстa, сa ajвaрoм, пaвлaкoм, крaстaвшићимa и пeшeницoм
Mини бургeри:
 Сa мини пљeскaвицaмa oд jунeћeг мeсa, сa сaлaтoм, бургeр нaмaзoм, сирoм и
крaстaвшићимa 60 гр
 Сa пoхoвaнoм пилeтинoм, тзaзики прeливoм, сaлaтoм, сирoм и пaрaдajзoм 60 гр
Интeгрaлни тoст:
 Сa прaзилукoм и 3 врстe пeшурaкa нa нaмaзу oд зeлeних мaслинa
 Сa сирeвимa и сувим вoћeм
Ситни кoлaши: бajaдeрe, шoкoлaднe куглицe, oрaсницe … 60 гр
Пo oсoби (oбухвaтa 13 слaних кoм + 60 гр ситних кoлaчa)
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Meни бр. 2
Кaнaпeи сa:
 Лoсoсoм, црвeнoм лoлo рoсo сaлaтoм, кaпaрoм и пaрмeзaнoм
 Прщутoм, нaмaзoм oд црних мaслинa, рукoлoм и шeри пaрaдajзoм 25 гр
 Кулeнoм, фeтa сирoм и крaстaвшићeм 25 гр
 Пeшeницoм, пeстoм, сирoм и jajeтoм 25 гр
 Вeгeтeриaнo: сa грилoвaним пoврћeм, црним мaслинaмa и рукoлoм
 4 фoрмaђи – сa сувим смoквaмa и свeжим бoсиљкoм
Тпртиља рплнице:
 сa пилeтинoм, сирoм , тзaзики нaмaзoм и миксoм зeлeних сaлaтa 30 гр
 сa туоeвинoм, кукурузoм, пaприкoм, црвeним лукoм и кисeлим крaстaвшићимa 30 гр
Mини бургeр:
 Сa мини пљeскaвицaмa oд jунeћeг мeсa, сa сaлaтoм, бургeр нaмaзoм, сирoм и
крaстaвшићимa 60 гр
 Сa пoхoвaнoм пилeтинoм, тзaзики прeливoм, сaлaтoм, сирoм и пaрaдajзoм 60 гр
Питe сa:
 сирoм и зeљeм 40 гр
 прaзилукoм и щaмпиоoнимa (пoснo) 40 гр
Пeстo Ђeнoвeзe пaкeтићи (шeри пaрдajз, свeж бoсиљaк, пeстo сoс, мoцaрeлa нa пoдлoзи oд прoje)
Вoћни рaжоићи пoпрскaни мeдoм и црнoм шoкoлaдoм 80 гр
Ситни кoлaши: 7 врстa ситних кoлaшa 60 гр
Пo oсoби: (12 слaних кoмaдa + 60 гр ситних кoлaчa + 1 вoћни рaжоић)

5/39

Meни бр. 3
Прeдjeлo:
Кaнaпeи сa:
 Лoсoсoм, црвeнoм лoлo рoсo сaлaтoм, кaпaрoм и пaрмeзaнoм 25 гр
 Прщутoм, нaмaзoм oд црних мaслинa, рукoлoм и шeри пaрaдajзoм 25 гр
 Кулeнoм, фeтa сирoм и крaстaвшићeм 25 гр
 Вeгeтeриaнo: сa грилoвaним пoвћeм, црним мaслинaмa и рукoлoм 25 гр
 4 фoрмaђи – сa сувим смoквaмa и свeжим бoсиљкoм 25 гр
Тпртиља рплнице:
 сa пилeтинoм, сирoм , тзaзики нaмaзoм и миксoм зeлeних сaлaтa 30 гр
 сa туоeвинoм, кукурузoм, пaприкoм, црвeним лукoм и кисeлим крaстaвшићимa 30 гр
 сa пeшeницoм, jajeтoм, крaстaвшићимa, сирним нaмaзoм и зeлeнoм сaлaтoм 30 гр
Штaпићи сa прщутoм и рукoлoм 40 гр
Питe сa:
 сирoм и зeљeм 40 гр
 прaзилукoм и щaмпиоoнимa ( пoснo ) 40 гр
Цaрскe прojицe сa слaниницoм, пeшeнoм пaприкoм, свeжим влaщцeм и фeтa сирoм
Интeгрaлни тoст:
 Сa прaзилукoм и 3 врстe пeшурaкa нa нaмaзу oд зeлeних мaслинa 30 гр
 Сa сирeвимa и сувим вoћeм 30 гр
Глaвнo jeлo: Рoщтиљ и кoмбинaциja 3 врстe мeсa
 Ћeвaпи oд 100 % jунeћeг мeсa 25 гр
 Рoщтиљ кoбaсицe 25 гр
 Пилeћи рaжоићи рoлoвaни у слaниници 25 гр
 Свиоски рaжоић 25 гр
Пилeтинa у aћeтo сoсу сa црвeним лукoм и пaприкoм сa кус кусoм сa нaнoм и щпaнaтoм 40 гр
Филeи рибe oслићa (или пилeћeг бaткa) у кaри сoсу нa пирeу oд цeлeрa и крoмпирa 40 гр
Maринирaни свиоски кaрe у зaшинскoм биљу сa зaпeшeним крoмпирићимa на кплутиће 40 гр
Сaлaтe:
 Зeлeни микс сaлaтa (лoлo рoсo, хрaст, ајсбeрг, рукoлa, бејби спaнaћ) сa шeри пaрaдajзoм и
сeмeнкицaмa
 Витaминскa сaлaтa (црвeни купус, цeлeр, щaргaрeпa, цвeклa, jaбукe, мрвљeни oрaси)
 Купус сaлaтa сa сусaмoм
 Рускa, мимoзa, вaлдoрф … вeзaнa сaлaтa пo избoру
Дeсeрт:
7 врстa ситних кoлaшa пo избoру 60 гр
Вaнилa крeмa сa щумским вoћeм и интегрaлним кeксoм 80 гр
или Чoкoлaднa фaнтaзиja сa мaлинaмa и шoкoлaдoм 80 гр
Пo oсoби: 8 слaних кoмaдa + 200 гр мeсa + 125 гр сaлaтe + 60 гр ситних кoлaчa + вoћни вaнилa
дeсeрт у чaши
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Meни бр. 4
Кaнaпeи сa:
 Лoсoсoм, црвeнoм лoлo рoсo сaлaтoм, кaпaрoм и пaрмeзaнoм 25 гр
 Прщутoм, нaмaзoм oд црних мaслинa, рукoлoм и шeри пaрaдajзoм 25 гр
 Кулeнoм, фeтa сирoм и крaстaвшићeм 25 гр
 Сa бифтeкoм, пeшуркaмa и брусницoм 25 гр
 Вeгeтeриaнo: сa грилoвaним пoврћeм, црним мaслинaмa и рукoлoм 25 гр
 4 фoрмaђи – сa сувим смoквaмa и свeжим бoсиљкoм 25 гр
Тпртиља рплнице:
 сa пилeтинoм, сирoм, тзaзики нaмaзoм и миксoм зeлeних сaлaтa 30 гр
 сa туоeвинoм, кукурузoм, пaприкoм, црвeним лукoм и кисeлим крaстaвшићимa 30 гр
Вeгeтeриaнo рoлнице:
 Пуоeнe мaринирaнe тиквицe ситним сирoм и свeжим влaщцeм 25 гр
 Пуоeни грилoвaни плaви пaтличaн грилoвaним пoврћeм 25 гр
Mини бургeр:
 Сa мини пљeскaвицaмa oд jунeћeг мeсa, сa сaлaтoм, бургeр нaмaзoм, сирoм и
крaстaвшићимa 60 гр
 Сa пoхoвaнoм пилeтинoм, тзaзики прeливoм, сaлaтoм, сирoм и пaрaдajзoм 60 гр
Питe сa:
 сирoм и зeљeм 40 гр
 млeвeним мeсoм 40 гр
 прaзилукoм и щaмпиоoнимa (пoснo) 40 гр
Пeстo Ђeнoвeзe пaкeтићи (шeри пaрдajз, свeж бoсиљaк, пeстo сoс, мoцaрeлa нa пoдлoзи oд прoje)
Кoрпицe пуоeнe кaри пилeтинoм, сирoм и крaстaвшићимa
Плaтa сирeвa: (50 гр)
Moцaрeлa (10 гр), димљeни (10 гр), бри, кaмeмбeр (10 гр), гoргoнзoлa (10 гр), кoзjи (10 гр), eдaмeр
(10 гр) сa сувим вoћeм и oрaсимa нa рукoли и интeгрaлним пицa пaнaмa сa мaслинoвим уљем и
зaшинским биљeм.
Глaвнo jeлo:
Рoщтиљ:
 Ћeвaпи oд 100 % jунeћeг мeсa 25 гр
 Рoщтиљ кoбaсицe 25 гр
 Пилeћи рaжоићи рoлoвaни у слaниници 25 гр
 Свиоски рaжоић 25 гр
Eгзoтишнa jeлa oд мeсa:
 Maринирaнa пилeтинa сa трaшицaмa цeлeрa, щaмпиоoнимa и сувим щљивaмa нa пирeу oд
щaргeрeпe
 Пилeтинa у сoсу oд сирa и щпaнaтa сa зaпeшeним крoмпирићимa на кплутиће
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 Гршкa мусaкa сa плaвим пaтличaнoм и млeвeним jунeћим мeсoм
 Грилoвaни oткoщћeни пилeћи бaтaци сa зaшинским биљeм
Сaлaтe и прилoзи:
 Грилoвaнo пoврћe (прзилук, тиквицe, пaтличaн, щaмпиоoни, щaргaрeпa …)
 Гршкa сaлaтa
 Зeлeни микс сaлaтa сa блaгo слaткaстим дрeсингoм oд сeнфa, мeдa и лимунoвoг сoкa сa
шeри пaрaдajзoм и сeмeнкицaмa
Дeсeрт:
7 врстa ситних кoлaшa пo избoру 60 гр
Вaнилa крeмa сa щумским вoћeм и интeгрaлним кeксoм 80 гр
или Чoкoлaднa фaнтaзиja сa мaлинaмa и шoкoлaдoм 80 гр
Пo oсoби: 8 слaних кoмaдa + 50 гр сира + 200 гр мeсa + 150 гр сaлaтe + 30 гр ситних кoлaчa +
дeсeрт у чaши
Meни бр. 5
Прeдjeлo:
Кaнaпeи:
 Шкaмпи нa свeжем крaстaвцу сa млaдим сирoм и влaщцeм
 Сa димљeним, мaринирaним лoсoспм нa нaмaзу oд зeлeних мaслинa сa кaпрoм и
пaрмeзaнoм
 Сa три врстe сирa нa листићу oд свeжeг бoсиљкa сa сувим смoквaмa
 Листићи бифтeкa сa пeшуркaмa, вргaоимa и кaндирaнoм брусницoм
 Гуoкaмoлa нa свeжeм крaстaвцу
 Сa прaзилукoм и пeшуркaмa
Рплнице oд грилoвaнoг плaвoг пaтличaнa на гршки нашин:
 Сa jунeћим мeсoм
 Сa сирoм и зaшинским биљeм
Maринирaнe грилoвaнe кoзицe у тeкилa шaщaмa у сaлси oд пaрaдajзa и свeжeг зaшинскoг биљa
Штaпићи сa прщутoм и рукoлoм
Гуoкaмoлa зaлoгajшићи сa димљeним лoсoсoм
Кaпрeзe пaкeтићи нa пoдлoзи oд прoje сa шeри пaрaдajзoм, свeжим бoсиљкoм и мoцaрeлoм
Сeлeкциja щункe и сирeвa сa грoжђeм и сувим вoћeм
Фoкашa хлeпшићи сa хлaднo цeђeним мaслинoвим уљeм, парaдajзoм и бeлим лукoм
Глaвнo jeлo:
Рoщтиљ:
 Ћeвaпи oд 100 % jунeћeг мeсa 25 гр
 Рoщтиљ кoбaсицe 25 гр
 Пилeћи рaжоићи рoлoвaни у слaниници 25 гр
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Свиоски рaжоић 25 гр

Филeи oслићa у сoсу oд гaмбoрa 40 гр
Грилoвaни мaринирaни лoсoс у зaшинскoм биљу 40 гр
Бифтeк у сoсу oд 4 врстe пeшурaкa и брусницa 40 гр
Пилeћи бaтaк сa пoврћeм у кoкoсoвoм млeку нa мaлeзијски нaшин 40 гр
Прилoзи:
Дaлмaтинскo вaривo oд крoмпирa, блитвe, мaслинa и шeри пaрaдajзa 50 гр
Црни рижoтo сa мoрским плoдoвимa 50 г или Црни рижoтo сa лигоaмa и сипиним мaстилoм
50гр
Грилoвaнo пoврћe 50 гр
Кус кус сa пeстoм oд нaнe и щпaнaтa 30 гр
Сaлaтa oд рeндaнoг цeлeрa, jaбукa и oрaхa 30 гр
Хлaднa сaлaтa oд хoбoтницe сa мoрским плoдoвимa и зaшинским биљeм 30 гр
Mикс зeлeних сaлaтa сa шeри пaрaдajзoм и сeмeнкицaмa 30 гр
Вeзaнa сaлaтa пo избoру (рускa, вaлдoрф, мимoсa, …) 30 гр
Дeсeрт :
7 врстa ситних кoлaшa пo избoру 60 гр
Вaнилa крeмa сa щумским вoћeм и интeгрaлним кeксoм 80 гр
Или Чoкoлaднa фaнтaзиja сa мaлинaмa и шoкoлaдoм 80 гр
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Meни бр. 6
брзa хрaнa, свaкa стaвкa зaсeбнo, рпк за дпставу 3 часа накпн ппруџбине
(максималнп 5 пспба пп ппруџбини)
Jeлa сa рoщтиљa:
 Пљeскaвицa у лeпиои (120 гр мeсa, нaмaзи, сeзoнскa сaлaтa)
 Ћeвaпи у лeпиои (120 гр мeсa, нaмaзи, сeзoнскa сaлaтa)
 Бeлo мeсo у лeпиои (120 гр мeсa, нaмaзи, сeзoнскa сaлaтa)
 Рoщтиљ кoбaсицe у лeпиои (120 гр мeсa, нaмaзи, сeзoнскa сaлaтa)
Јела са рпштиља мпгу бити пoслaтa и у стирoпoр пoрциjaмa сa прилoзимa, сaлaтaмa и
нaмaзимa.
Сeндвиши:
 Сa прщутoм, нaмaзoм oд црних мaслинa, рукoлoм, фeтa сирoм и шeри пaрaдajзoм
 Сa грилoвaним пoврћeм нa нaмaзу oд црних мaслинa, сa рукoлoм и шeри пaрaдajзoм –
пoснo
 Сa пeшeницoм, пeстoм, сирoм, jajeтoм, крaстaвшићима и ајсбeрг сaлaтoм
Toртиљe:
 Интeгрaлнa тoртиљa сa пилeтинoм, пeлaтoм, грилoвaним пoврћeм, сaлaтoм и сирoм
 Интeгрaлнa тoртиљa сa туоeвинoм, нaмaзoм oд зeлeних мaслинa, миксoм сaлaтa, свeжим
пoврћeм – пoснo
 Интегрaлнa вeгe тoртиљa сa грилoвaним пoврћeм, нaмaзoм oд црних мaслинa, миксoм
зeлeних сaлaтa - пoснo
 Интeгрaлнa тoртиљa сa бифтeкoм, сирним нaмaзoм, микс зeлeних сaлaтa, пeшуркe,
грилoвaнo пoврћe, брусницa
Oбрoк сaлaтe :
 Хрoнo (100 гр пилeтинa, свeжe пoврћe, микс зeлeних сaлaтa, црнe и зeлeнe маслинe,
сeмeнкe , хрoнo дрeссинг oд сeнфa, мaслинпвпг уљa, лимунoвoг сoкa)
 Бифтeк сaлaтa (100 гр грилoвaнoг бифтeкa сa щaмпиоoнимa, вргaоимa и брусницoм, нa
миксу зeлeних сaлaтa сa свeжим пoврћeм, шeри пaрaдajзoм и пeстo – joгурт дрeсингoм и
oрaсимa )
 Tунa сaлaтa (100 гр туоeвинe, свeжe рeндaнo пoврћe, мaслинe, кукуруз сeцeрaц, микс
зeлeних сaлaтa, сeмeнкицe сa хрoнo дрeсингoм)
 Фит цeзaр сaлaтa (100 гр грилoвaнe пилeтинe, микс зeлeних сaлaтa, шeри пaрaдajз, прщутa,
пaрмeзaн, кувaнo jaje, пeстo joгурт дрeсинг)
НAПOMEНA: уз свe oбрoк сaлaтe пoслужуjу сe брускeти или крутoни
Слaткe плaшинкe: (пoрциje oд 2 кoмада)
 Сa чeмoм
 Са Eурoкрeмoм или oдгoвaрajућим шпкпладним кремпм
 Са Нутeлoм или пдгпварајуће
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Наппмена: Какп се ради п услугама шији пбим није мпгуће прецизнп утврдити на
гпдищоем нивпу, Нарушилац је пдредип пквирне кплишине дпбара, а вреднпст из ппнуде
представља пснпв за примену критеријума „најнижа ппнуђена цена“ и служи за вреднпваое
ппнуда пп тпм пснпву.
Исппрука хране је на бази тпплп хладнпг бифе стпла.
Изврщипци ппслпва: унифпрмисани кпнпбари - унифициранп и прикладнп пдевени (бела
кпщуља, црне панталпне, црне ципеле). Ппнуђаш у дпгпвпру са Нарушипцем пбезбеђује дпвпљан
брпј пспбља за услуживаое, а щтп је укљушенп у цену предметне услуге.
Ппнуђаш пдгпвара за квалитет и исправнпст пбрпка. Храна се мпра припремити и
исппрушити истпг дана. Сва теста и пецива мпрају бити рушнп израђена.
Ппсуде-амбалажа кпје се кпристе приликпм исппруке хране мпрају бити шисте и
стерилисане. Ппнуђаш је унапред уппзнат да накпн заврщетка дневне манифестације ппвпдпм кпје
исти исппрушује храну, а пп претхпднпм ппзиву Нарушипца, преузима сву ппрему кпја је
исппрушена за тај дан.

-

Кетеринг ппрема:
стплоаци (треба да пстављају шист и леп утисак, без икаквих мрља и знакпва хабаоа, кап и
oщтећеоа, сви стплоаци мпрају бити унифицирани и идентишни за све стплпве);
папирне салвете (једнпбпјне, трпслпјне, 100% целулпза);
дищеви + држаш + кащика + виљущка;
улпжак за дищ;
паста за ппдгреваое;
есцајг (виљущка, нпж, хватаљка);
таоири (плитки, десертни);
шаще;
трејеви за ппслужеое;
пвали.

Нашин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана
уреднп примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм
на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
Рпк и местп за изврщеое услуге: ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп,
свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у време и на местп кпје нарушилац наведе у
свпјпј наручбеници.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем услуга приликпм сваке ппјединашне
исппруке врщиће пвлащћенп лице Нарушипца, уз присуствп представника ппнуђаша. Квaлитeт
прeдмeтнe услугe мoрa бити у склaду сa вaжeћим стaндaрдимa и нoрмaтивимa у пвпј oблaсти.
Све щтп није ппсебнп захтеванп у пвпј спецификацији рещиће се у дпгпвпру са
Нарушипцем.
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Услуга мпра у пптпунпсти да пдгпвара захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији.
У цену мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви.
Ппнуда мпра да пбухвати све услуге из спецификације.
3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена.
У слушају да нарушилац прими две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм Кпмисија
ће у складу са шланпм 84. став 4. Закпна п јавним набавкама применити жреб кап нашин на кпји ће
дпделити угпвпр.
Кпмисија ћe упутити писaни пoзив пoнуђaшимa кпји ппднесу ппнуде са истпм ценпм дa
присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, oднoснo дoдeли угoвoрa, путeм жрeбa.
Ппступак жребаоа ће се спрпвести јавнп у прoстoриjaмa Нaрушиoцa, у Нoвoм Сaду, Булевар
цара Лазара брпј 1. Пoступaк ћe спрпвести Кoмисиjа зa предметну jaвну нaбaвку.
O пoступку дoдeлe угoвoрa путeм жрeбa Кoмисиja ћe вoдити зaписник. Кoмисиja ћe
oбeзбeдити тeхнишкe услoвe зa спрoвoђeоe пoступкa избoрa нajпoвoљниje пoнудe, путeм жрeбa.
Пaпири сa пoдaцимa o пoнуђaшимa, истe вeлишинe и бoje, бићe кoвeртирaни у идeнтишним
кoвeртaмa и стaвљeни прeд свим присутним лицимa, у прaзну кутиjу.
Члан Кoмисиje ћe из кутиje извући jeдaн кoвeрaт кojи сaдржи пoдaткe o jeднoм пoнуђaшу.
Пoнуђaшу кojи будe изaбрaн нa нaвeдeни нaшин, бићe дoдeљeн угoвoр.
4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
4.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве из
шлана 75. ЗЈН став 1. ташка 1), 2) и 4).
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати:
- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
- да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и
- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна).
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4.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА П
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке пд ппнуђаша захтева испуоенпст
следећих дпдатних услпва:
Финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјављиваоа Ппзива
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти
(перипд пд 24.10.2017. дп 24.01.2018. гпдине).
Ппслпвни капацитет: да ппнуђаш ппседује уведен и сертификпван HACCP.
Технишки капацитет: да ппнуђаш распплаже са једним мптпрним дпставним впзилпм.
Кадрпвски капацитет: да ппнуђаш нa пoслoвимa кojи су у нeпoсрeднoj вeзи сa прeдмeтoм
jaвнe нaбaвкe има минимум 2 (двa) ангажпвана лицa.
4.3. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ
Ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. ЗЈН став 1. ташка 1), 2) и 4).
Ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује:
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
4.4. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. ЗЈН став 1.
ташка 1), 2) и 4).
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује:
да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша дпдатне услпве испуоавају заједнп такп щтп дпказују:
- да је ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјављиваоа Ппзива ппднпщеое ппнуда бип
непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд
перипд пд 24.10.2017. дп 24.01.2018. гпдине);
- да ппнуђаш ппседује уведен и сертификпван HACCP;
- да ппнуђаш распплаже са једним мптпрним дпставним впзилпм;
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-

да ппнуђаш нa пoслoвимa кojи су у нeпoсрeднoj вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe
има минимум 2 (двa) ангажпвана лицa.

4.5. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама, испуоенпст пбавезних услпва из
шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј
дпкументацији, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и
кпнкурснпм дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац наведене изјаве,
кпји ппнуђаш треба да пппуни, пптпище и пвери пешатпм.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем испуоенпст пбавезних услпва из шлана
75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији,
дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм ппдизвпђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм
дпкументацијпм. Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша, пбразац наведене Изјаве треба
умнпжити у дпвпљнпм брпју примерака. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац
наведене изјаве, кпји ппдизвпђаш треба да пппуни, пптпище и пвери пешатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1.
ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се
дпстављаоем Изјаве кпјпм сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и
кпнкурснпм дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне дпкументације је Пбразац наведене изјаве,
кпји сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша треба да пппуни, пптпище и пвери пешатпм. У пвпм слушају
пбразац наведене Изјаве треба умнпжити у дпвпљнпм брпју примерака.
Услпв из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјавпм
датпм ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и иста је саставни деп пве
Кпнкурсне дпкументације.
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстављаоем Пптврде Нарпдне банке Србије
п брпју дана неликвиднпсти за тражени перипд. Какп je oвaj пoдaтaк jaвнo дoступaн на интернет
страници НБС, ппнуђаш није у пбавези да дпстави наведену пптврду.
Неппхпдан технишки капацитет дпказује се дпстављаоем кoпиje сaoбрaћajнe дoзвoлe/извпд
са шиташа сапбраћајних дпзвпла укпликп впзилп гласи на ппнуђаша или угoвoрa o зaкупу впзила са
кппијпм сапбраћаје дпзвпле/извпд са шиташа сапбраћајних дпзвпла или угoвoрa o лизингу са
кппијпм сапбраћајне дпзвпле/извпд са шиташа сапбраћајних дпзвпла.
Неппхпдан ппслпвни капацитет дпказује се дпстављаоем кoпиjе важећег HACCP
сертификата.
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Неппхпдан кадрпвски капацитет дпказује се дпстављаоем фптпкппија угoвoрa o рaду,
угпвпра п делу или других пдгпварајућих угпвпра.
Дoкaзи o испуоeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaрушилaц
мoжe прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaшa, шиja je пoнудa нa oснoву
извeщтaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeоeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или
oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.
Нaрушилaц ниje дужaн дa oд пoнуђaшa зaтрaжи дoстaвљaоe свих или пojeдиних дoкaзa
укoликo зa истoг пoнуђaшa пoсeдуje oдгoвaрajућe дoкaзe из других пoступaкa jaвних нaбaвки кoд
тoг нaрушиoцa.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн
oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу
нa кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.
Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaвљa кoпиjу
eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм
eлeктрoнскoм oблику.
Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у другoj држaви, нaрушилaц мoжe дa прoвeри дa ли су
дoкумeнти кojимa пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних
oргaнa тe држaвe.
Aкo пoнуђaш ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoг
тoгa щтo oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj
пoнуђaш имa сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe
дoзвoлити пoнуђaшу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.
Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јавним
набавкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривишнoм и
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoщћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм
или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п
дпдели угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и
да је дпкументује на прпписан нашин.
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4.6. ППШТЕ НАППМЕНЕ У ППГЛЕДУ ДПКАЗИВАОА
Aкo je пoнуђaш дoстaвиo изjaву из шлaнa 77. стaв 4. Закпна п јавним набавкама, нaрушилaц
прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa мпже дa oд пoнуђaшa шиja je пoнудa oцeоeнa кao
нajпoвoљниja зaтрaжи дa дoстaви кoпиjу дoкaзa o испуоeнoсти услoвa, a мoжe и дa зaтрaжи нa
увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa. Нaрушилaц дoкaзe мoжe дa зaтрaжи
и oд oстaлих пoнуђaшa.
Укпликп се Нарушилац ппредели да пд ппнуђаша захтева дпставу дпказа п испуоенпсти
пбавезних услпва, ппнуђаш је дужан да дпстави следеће дпказе:
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна – Дпказ:
Правна лица:
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
Привреднпг суда.
Предузетници:
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег
регистра.
Наппмена: ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не
мпрају да дпставе Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна – Дпказ:
Правна лица:
1. Извпд из казнене евиденције пднпснп увереоe надлежнпг пснпвнпг и вищег суда на
шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре. Укпликп пптврда једнпг пд надлежних судпва садржи ппдатке из
казнене евиденције пснпвнпг и вищег суда, дпвпљнп је дпставити самп ту пптврду;
2. Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела
прганизпванпг криминала;
3. Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а,
кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника).
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд
оих.
Предузетници и физишка лица:
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Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим
се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне
групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна – Дпказ:
Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у
ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд
дана упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену
кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће
ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди
ппступак јавне набавке.
5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји
се пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм језику.
Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде преведен на
српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. Превпд
мпра бити пверен пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија кпнкурсне
дпкументације на српскпм језику.
5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш
уписује тражене ппдатке, на сва за тп предвиђена места, у пбрасцима кпји су саставни деп
Кпнкурсне дпкументације. Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу
из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или
написана непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. Ппжељнп је да сви
дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм – спиралпм.
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Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце пппуоава, пверава и
пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша - шлана групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће
ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем.
Акп ппнуђаш ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује
пвлащћенп лице ппнуђаша.
Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је, ппред дпказа п испуоенпсти дпдатних услпва за
ушещће у ппступку јавне набавке, дужан да дпстави и:
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за
ппнуђаша (Пбразац 6. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за
ппдизвпђаша (Пбразац 7. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације кпји
дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђашем);
- пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу услпва за
свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша (Пбразац 8. кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације кпји дпстављају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку
ппнуду);
- Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша – пптписан и
пверен пд стране свих ппнуђаша из групе ппнуђаша.
- пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 9. кпји је саставни
деп кпнкурсне дпкументације);
- Мпдел угпвпра пппуоен на свим местима где је тп предвиђенп, пверен пешатпм и
пптписан на ппследопј страни мпдела угпвпра, шиме пптврђује да прихвата
елементе мпдела угпвпра.
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима, у мпделу угпвпра мпрају бити
наведени сви ппдизвпђаши (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне
дпкуменатције);
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сви ппнуђаши из групе ппнуђаша мпрају
бити наведени у мпделу угпвпра. (Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне
дпкуменатције);
- пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац
11. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације);
- пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Изјаве п ппщтпваоу пбавеза из
шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама (Пбразац 12. кпји је саставни деп
кпнкурсне дпкументације);
- Ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац Трпщкпви
припремаоа ппнуде Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и
структуру трпщкпва припремаоа ппнуде. Трпщкпве припреме и ппднпщеоа
ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва. Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни
нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка
или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и
трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип
накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди (Пбразац 13. кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације).
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Нашин ппднпщеоа ппнуда и рпк за ппднпщеое ппнуда: Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм
се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на адресу нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду,
Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу
кпверте кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – не птварати – Набавка услуга – Услуга
кетеринга, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице (канцеларија бр.
16 Стара зграда). На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна
кап и име и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини
кпверте је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресе свих
ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају
бити у целини припремљене у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се
сашиоава на српскпм језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже
се меоати. Ппнуда се саставља такп щтп Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне
пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени
пешатпм пвлащћенпг лица. Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним
пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд сашиоаваоа ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава
и захтева из ппзива за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсне дпкументације за предметну набавку.
Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и накнаднп
ппслатим дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима или изменама и дппунама кпнкурсне
дпкументације. Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Рпк за ппднпщеое ппнуда: 05. фебруар 2018. гпдине дп 09,00 шаспва. Благпвременим ће се
сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 05. фебруарa 2018. гпдине дп 09,00
шаспва. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг
празника, кап ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се први наредни радни дан, дп
09,00 шаспва. Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити
ппнуђашу.
Местп, време и нашин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 05. фебруарa
2018. гпдине са ппшеткпм у 13,00 шаспва у прпстпријама Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар
цара Лазара бр. 1 у Сали за седнице Факултета. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан
кпји је нерадни или дан државнпг празника, птвараое ппнуда ће се пбавити, први наредни радни
дан, са ппшеткпм у 13,00 шаспва.
5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП
ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.
5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду,
на нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, ппщтпм или
неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,
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Булевар цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна
или пппзив ппнуде, кап и предмет и редни брпј јавне набавке.
5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.
5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат
укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се
изврщити прекп ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити
ппдизвпђашу не мпже бити већи пд 50%.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу,
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у
супрптнпм нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би
раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да
пбавести прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на
страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп
лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст
нарушипца.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Сaстaвни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из групe мeђусoбнo и
прeмa нaрушиoцу oбaвeзуjу нa изврщeоe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:
1) пoдaткe o шлaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и
кojи ћe зaступaти групу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaшa из групe пoнуђaшa у изврщeоу угoвoрa.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
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5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП
Нашин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана
уреднп примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм
на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
Рпк и местп за изврщеое услуге: ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп,
свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у време и на местп кпје нарушилац наведе у
свпјпј наручбеници. Нарушилац се пбавезује да ће наручбеницу дпставити најкасније 24 шаса пд
времена за исппруку наведенпг у наручбеници (псим за мени бр. 6). Рпк за дпставу за ставке из
менија бр. 6 је 3 (три) шаса пд ппручбине (максималнп 5 пспба пп ппручбини).
Рпк важеоа ппнуде: Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа
ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка
важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ
Ппнуда мпра да пбухвата исппруку свих услуга из Спецификације. Цена у ппнуди мпра бити
исказана за сваку услугу. Цена мпра да буде исказана у динарима пп јединици мере. На крају
пбрасца ппнуде исказује се укупна вреднпст без ПДВ-а и укупна вреднпст са ПДВ-пм.
Псим вреднпсти услуга из спецификације цена пбухвата и трпщкпве исппруке, трансппрта,
утпвара, истпвара, пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава пптребних да се спреше пщтећеоа
или губитак дпбара, кприщћеоа кетеринг ппреме, ангажпваое пспбља за услуживаое кап и све
друге неппменуте трпщкпве неппхпдне за реализацију предметнпг угпвпра. Цена је фиксна и не
мпже се меоати.
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска
цена у смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву
цену и изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима. Акп
је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое свих оених
саставних делпва кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна п
јавним набавкама.
5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА
Нарушилац не захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа.
5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe
инфoрмaциje или пojaщоeоa у вeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу
и нa eвeнтуaлнo уoшeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт
дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудe.
Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa
Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити
искљушивп у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки
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факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1, Нпви Сад, путем факса: 021/450-413 или на email:
lakatos@tf.uns.ac.rs или vukas.jelena@tf.uns.ac.rs са пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку ______ (навести
назив и редни брпј набавке)".
5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при
прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп
другашије не прпизлази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo
зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и
кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи щтeту збoг пoступaоa нaрушиoцa прoтивнo oдрeдбaмa
oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa).
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe, Држaвнa рeвизoрскa
институциja, jaвни прaвoбрaнилaц и грaђaнски нaдзoрник.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa
Рeпублишкoj кoмисиjи.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe
рaдоe нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јавним набавкама ниje другaшиje oдрeђeнo.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoщeоe
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe
нaрушиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe
мaлe врeднoсти aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe
пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин дoстaвљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa шлaнoм 63.
стaв 2. Зaкoна п јавним набавкама укaзao нaрушиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a
нaрушилaц истe ниje oтклoниo.
Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa
рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 149. стaв 3. Зaкoна п јавним набавкама,
смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.
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Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa
пoднoщeоe зaхтeвa зa зaщтиту прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa oдлукe нa Пoртaлу jaвних
нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти.
Зaхтeвoм зa зaщтиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку
jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeгoвo
пoднoщeоe прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeвa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јавним
набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.
Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaщтиту прaвa oд стрaнe
истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je
пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoг зaхтeвa.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати
таксу у изнпсу пд 60.000 динара.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) Зaкoна п јавним набавкама,
прихватиће се:
1.) Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак
да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа
налпга.
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена
уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке.
2.) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке
или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд
ташкпм 1.
3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати
таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји
имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у
Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп
спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава);
4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде
п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим
прпписпм.

23/39

6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППНУЂАЧА
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш ______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Услуга кетеринга, редни брпј набавке ЈНМВ 8/18,
испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм
за предметну јавну набавку, и тп:
-

-

Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји).

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

Местп: ____________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
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7. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППДИЗВПЂАЧА
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18

У складу са шланпм 77. став 4 Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш
_____________________________________________________
(навести
назив
ппдизвпђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Услуга кетеринга, редни брпј
набавке ЈНМВ 8/18, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
-

-

Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре;
Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји).

Датум: ____________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППДИЗВПЂАЧА

Местп:_____________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.

Наппмена:
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем.
Изјаву пппуоава, пптписује и печатпм пверава ппдизвпђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, у пбавези је да за свакпг ппдизвпђача, пднпснп
ппдизвпђаче дпстави Пбразац 6. Пбразац фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака.
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш______________________________________________________ (навести назив ппнуђаша) у
ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуге – Услуга кетеринга, редни брпј набавке ЈНМВ 8/18,
испуоава услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
-

-

Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји).

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
ППНУЂАЧА

Местп: ____________________
ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА
М. П.
Наппмена
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду.
У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни
пбавезне услпве дпк дпдатне услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени пбразац изјаве фптпкппира
у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача ( кап и за нпсипца ппсла
групе ппнуђача). Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из
групе ппнуђача и пверена печатпм.
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9. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
за јавну набавку услуга – Услуга кетеринга
редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18
Дел. брпј: ___________________________
Дана: ________________________. гпдине
Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга - Услуга кетеринга, редни брпј набавке ЈНМВ
8/18, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са важећим прпписима и
стандардима.
I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша
Адреса ппнуђаша
Матишни брпј
ПИБ
Брпј текућег рашуна и
назив банке
Пдгпвпрна пспба
(пптписник угпвпра)
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппщта
Пспба за кпнтакт

II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити):
1. сампсталнп
2. са ппдизвпђашем
3. кап заједнишку ппнуду
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела
пбрасца ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим
учесницима заједничке ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђача.
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1.Назив ппдизвпђаша
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
Брпј текућег рашуна и назив банке
Деп предмета набавке кпју ће изврщити
ппдизвпђаш
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће
изврщити ппдизвпђаш
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппщта
Пспба за кпнтакт
2. Назив ппдизвпђаша
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
Брпј текућег рашуна и назив банке
Деп предмета набавке кпју ће изврщити
ппдизвпђаш
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће
изврщити ппдизвпђаш
Телефпн
Телефакс
Пспба за кпнтакт
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду
ппднпсе са ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места
предвиђених у табели пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака,
да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.
На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета набавке кпју ће извршити ппдизвпђач
пптребнп је пписати врсту дпбара, радпва или услуга штп се мпже учинити прецизним
пписиваоем или навпђеоем ппзиција у пквиру спецификације кпје ће ппнуђач ппверити
ппдизвпђачу.
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1. Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
Брпј текућег рашуна и назив банке
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппщта
Пспба за кпнтакт
2. Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди
Адреса
Матишни брпј
ПИБ
Брпј текућег рашуна и назив банке
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппщта
Пспба за кпнтакт

Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни ппнуђачи
кпји ппднпсе заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј ппнуђача пд
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача.
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V ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
УСЛУГА КЕТЕРИНГА
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/18

Укупна ппнуђена цена без ПДВ-а је _____________________ динара.
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм је_____________________ динара.
Нашин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана
уреднп примљенпг рашуна (пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм
на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
Рпк и местп за изврщеое услуге: ппнуђаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп,
свакпдневнп, у складу са ппзивпм Нарушипца, и тп у време и на местп кпје нарушилац наведе у
свпјпј наручбеници. Нарушилац се пбавезује да ће наручбеницу дпставити најкасније 24 шаса пд
времена за исппруку наведенпг у наручбеници (псим за мени бр. 6). Рпк за дпставу за ставке из
менија бр. 6 је 3 (три) шаса пд ппручбине (максималнп 5 пспба пп ппручбини).
Рпк важеоа ппнуде: _____ дана пд дана птвараоа ппнуда (не мпже бити краћи пд 30 дана
пд дана птвараоа ппнуда). У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику
затражити пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за
прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
Местп и датум
__________________
М.П.

Ппнуђаш
_______________________________
Пптпис пвлащћенпг лица

НАППМЕНА: Пбразац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери
печатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем.
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да Пбразац
ппнуде пптписују, печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже
да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац
ппнуде уз прилпженп пвлашћеое кпје пптписују и пверавају печатпм сви ппнуђачи из групе
ппнуђача.
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VI ТАБЕЛА ППНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА - УСЛУГА КЕТЕРИНГА

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/18

Назив
1
Мени бр. 1
Мени бр. 2
Мени бр. 3
Мени бр. 4
Мени бр. 5
exclusive

Мени бр. 6

Јед. мере

Кплишина

2
Пo oсoби
Пo oсoби
Пo oсoби
Пo oсoби

3
125
125
125
100

Пo oсoби

170

Пљескавица у лепиои
Ћевапи у лепиои
Белп месп у лепиои
Рпщтиљ кпбасице у лепиои
Сендвиш са прщутпм
Сендвиш са пешеницпм
Сендвиш са грилпваним ппврћемппснп
Интегралне Тпртиље са
пилетинпм
Интегралне
Тпртиље
са
туоевинпм
Интегралне Веге тпртиља

10
5
5
5
5
5

Јединишна цена
без ПДВ-а

Јединишна
цена са ПДВ-пм

Укупна цена
без ПДВ-а

4

5

6

5
5
5
5
страна 31 пд 39

Изнпс ПДВа на укупну
цену
7

Укупна
цена са
ПДВ-пм
8

Тпртиља са бифтекпм
Пбрпк салате-хрпнп
Пбрпк салате- бифтек салата
Пбрпк салате- туна салате
Пбрпк салате- фит цезар салата
Слатке палашинке - чем
Слатке палашинке – Еурпкрем
или пдгпварајући шпкпладни
крем
Слатке палашинке - Нутела или
пдгпварајуће

5
5
5
5
5
3
3
4
У К У П Н А ЦЕНА (без ПДВ-а):
У К У П Н А ЦЕНА (са ПДВ-пм):

Упутствп какп да се пппуни табела: У кплпну 4 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 5 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм, у кплпну 6
ппнуђаш уписује укупну цену без ПДВ-а, у кплпну 7 ппнуђаш уписује изнпс ПДВ-а на укупну цену, у кплпну 8 ппнуђаш уписује укупну цену са ПДВ-пм. У ред: Укупна
цена без ПДВ-а, ппнуђаш уписује збир кплпне 6. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 8.
Наппмена: Какп се ради п услугама шији пбим није мпгуће прецизнп утврдити на гпдищоем нивпу, Нарушилац је пдредип пквирне кплишине, а вреднпст из
ппнуде представља пснпв за примену критеријума „најнижа ппнуђена цена“ и служи за вреднпваое ппнуда пп тпм пснпву.

Местп и датум
_________________________
_________________________

Ппнуђаш
М. П.

____________________________
пптпис пвлащћенпг лица

НАППМЕНА: Пбразац табеле Ппнуде, пвлащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да Пбразац табеле пптписују, пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде уз прилпженп
пвлащћеое кпје пптписују и пверавају пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша.

страна 32 пд 39

10. МПДЕЛ УГПВПРА
п јавнпј набавци услуга – Услуга кетеринга
редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18
закљушен дана *___________________. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа
угпвпра), у Нпвпм Саду, између:
УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД са седищтем у Нпвпм Саду
Булевар цара Лазара 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 08055203, (у даљем тексту Нарушилац), кпји
заступа декан, прпф. др Радпмир Малбаща, и
_____________________________________________________________________________________
(ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР)

са седищтем у ___________________, ул. _____________________________________ бр. _____,
ПИБ
________________,
матишни
брпј
________________,
текући
рашун
брпј
_________________________ кпд ппслпвне банке ________________________________, кпга
заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Дпбављаш).
(навести функцију, име и презиме)

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:
2. Групе ппнуђаша кпју шине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести ппслпвнп име из извпда АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Дпбављаш), а кпју заступа______________________________________.
(навести име и презиме)

На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд
__________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле
да заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша буде ________________________________ директпр
(навести име и презиме)
__________________________________
(навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да
предузима све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке.
Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за
изврщеое преузетих пбавеза.
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АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:
Члан ____.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
___________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп
___________________________________________________________________________
(навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш)

ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________
(навести ппслпвнп име ппдизвпђаша)

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти.
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап
да је сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана.
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј
124/12, 14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп
ппступак јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18, шији је предмет набавка
услуга – Услуга кетеринга;
- да је Дпбављаш дпставип ппнуду дел. брпј: _________ пд _________________. гпдине кпја
у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације и са истпм је саставни деп
угпвпра.
Члан 1.
Предмет Угпвпра је набавка услуга – Услуга кетеринга (у даљем тексту: Дпбра), за пптребе
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у свему у складу са ппнудпм и табеларним делпм ппнуде кпји се
налази у прилпгу пвпг угпвпра и саставни је деп угпвпра.
Члан 2.
Угпвпрена вреднпст за услуге из шлана 1. пвпг угпвпра са свим пратећим трпщкпвима
везаним за реализацију предмета угпвпра изнпси ______________________ динара без ПДВ-а,
пднпснп ______________________ динара са ПДВ-пм.
Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг шлана,
укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца.
Цена је фиксна тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквпг
разлпга.
Псим вреднпсти услуга из спецификације цена пбухвата и трпщкпве исппруке, трансппрта,
утпвара, истпвара, пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава пптребних да се спреше пщтећеоа
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или губитак дпбара, кприщћеоа кетеринг ппреме, ангажпваое пспбља за услуживаое кап и све
друге неппменуте трпщкпве неппхпдне за реализацију предметнпг угпвпра. Цена је фиксна и не
мпже се меоати.
Нарушилац задржава правп да у тпку трајаоа Угпвпра, а у пквиру укупне кплишине
захтеваних услуга, изврщи прерасппделу кплишине према свпјим пптребама.
Члан 3.
Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана уреднп примљенпг рашуна
(пд стране нарушипца) за изврщену услугу. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Аванснп
плаћаое није дпзвпљенп.
Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на :
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,
Булевар цара Лазара 1, ПИБ100721916,
са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *___________
(*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа угпвпра).
Плаћаое ће се врщити дп нивпа средстава пбезбеђених финансијским планпм Нарушипца
за 2018. гпдину за пве намене.
Пбавезе плаћаоа кпје дпспевају пп пвпм угпвпру у 2019. гпдини, Нарушилац ће
реализпвати пп пбезбеђиваоу финансијских средстава усвајаоем финансијскпг плана за 2019.
гпдину и тп највище дп изнпса средстава кпја ће за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј
гпдини.
Члан 4.
Дпбављаш се пбавезује да ће услуге врщити сукцесивнп, свакпдневнп, у складу са ппзивпм
Нарушипца, и тп у време и на местп кпје нарушилац наведе у свпјпј наручбеници. Нарушилац ће
Дпбављашу наручбеницу исппставити путем е-маила. Наручбеница Нарушипца мпра да садржи
назив услуге, нарушену кплишину, време и местп исппруке.
Нарушилац се пбавезује да ће наручбеницу дпставити Дпбављашу најкасније 24 шаса пд
времена за исппруку наведенпг у наручбеници (псим за мени бр. 6).
Рпк за дпставу за ставке из менија бр. 6 је 3 (три) шаса пд ппручбине (максималнп 5 пспба
пп ппручбини).
Дпбављаш се пбавезује да накпн заврщетка дневне манифестације ппвпдпм кпје
исппрушује храну, а пп претхпднпм ппзиву Нарушипца, преузме сву ппрему кпја је исппрушена за
тај дан.
Члан 5.
Исппрука хране је на бази тпплп хладнпг бифе стпла. Храна се мпра припремити и
исппрушити истпг дана. Дпбављаш пдгпвара за квалитет и исправнпст пбрпка.
Дпбављаш се пбавезује да услуге из шлана 1. угпвпра пбави квалитетнп, у свему према
спецификацији Нарушипца, важећим закпнским прпписима, прпфесипналним стандардима,
нпрмативима струке за ту врсту услуга и дпбрим ппслпвним пбишајима.
Члан 6.
Дпбављаш се пбавезује да пбезбеди материјал, ппрему, впзилп, прибпр за трансппрт,
дпвпљан брпј пспбља за услуживаое и све другп неппхпднп за пптпунп изврщеое услуге кпја је
предмет пвпг угпвпра. Пспбе за услуживаое мпрају бити унифпрмисани, унифициранп и
прикладнп пдевени (бела кпщуља, црне панталпне, црне ципеле).
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Члан 7.
Дпбављаш гарантује да прпстприје, судпви и прибпр кпје кпристи за складищтеое,
припрему, прпизвпдоу и трансппрт хране и напитака кпји се иппрушују задпвпљавају стандарде
хигијене специфициране свим закпнима и прпписима кпји се примеоују.
Дпбављаш гарантује да ће храна и напици кап и судпви и прибпр кпји се кпристе за
пружаое предметних услуга бити без живих прганизама или бплести и тпксишних супстанци билп
кпг ппрекла, у мери кпју захтевају важећи закпни, прпписи и пракса.
Члан 8.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем услуга приликпм сваке ппјединашне
исппруке врщиће пвлащћенп лице Нарушипца, уз присуствп представника ппнуђаша.
Квaлитeт прeдмeтнe услугe мoрa бити у склaду сa вaжeћим стaндaрдимa и нoрмaтивимa у
пвпј oблaсти.
Члан 9.
Нарушилац је дужан да Дпбављашу стави пригпвпр на кплишину прпизвпда кпји се
исппрушују пдмах приликпм исппруке, дпк се пригпвпр на квалитет мпже улпжити у рпку пд два
дана пд изврщене услуге .
Сваки накнадни пригпвпр Нарушипца сматраће се неблагпвременим и неће пбавезивати
Дпбављаша.
Члан 10.
Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене
вреднпсти из шлана 2. Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи.
Члан 11.
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве.
Члан 12.
За све щтп Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним
пднпсима.
Члан 13.
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм
Саду.
Члан 14.
Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка задржава
Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш.
ЗА НАРУЧИПЦА

ЗА ДПБАВЉАЧА

прпф. др Радпмир Малбаща, декан
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм.
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18

Ппнуђаш: _____________________________________

У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”,
брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да
ппнуду у ппступку јавне набавке услуга – Услуга кетеринга, ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум: ____________________
Местп: ____________________

М.П.

______________________________
пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18

Ппнуђаш: _____________________________________

У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј
124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп
при састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке услуга – Услуга кетеринга ппщтпвали пбавезе
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити
живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде.

Датум: ____________________
Местп: ____________________

М.П.

______________________________
пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
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13. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Ппнуђаш: _____________________________________
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј
124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у
ппступку јавне набавке услуга – Услуга кетеринга, редни брпј набавке: ЈНМВ 8/18.
РЕДНИ
БРПЈ

ВРСТА ТРПШКПВА

ИЗНПС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНП:

Датум: ____________________
Местп: ____________________

М.П.

______________________________
пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
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