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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
НАМИРНИЦА ЗА РЕСТОРАН И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15-17/13
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА »ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ«
Београд, Савска улица бр. 23
На основу члана 36. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр.
124/12, у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“
бр.29/13), Одлуке в.д. директора Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ о
покретању отвореног поступка јавне набавке и Решења о образовању комисије за јавне набавке,
припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за учешће у поступку јавне набавке
бр. 15-17/13
У складу са чланом 30. Закона о јавним набавкама конкурсна документација за јавну
набавку, намирница за ресторан и потрошног материјала, по партијама садржи:
1. Позив за подношење понуде

(Докумет 1)

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

(Докумет 2)

3. Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова

(Докумет 3)

4. Модел уговора

(Докумет 4)

5. Образац трошкова припреме понуде

(Докумет 5)

6. Изјава о независној понуди

(Докумет 6)

7. Изјава купца

(Докумет 7)

8. Образац понуде

(Докумет 8)

9. Образац структуре цене за партију 1

(Докумет 9)

10. Образац структуре цене за партију 2

(Докумет 10)

11. Образац структуре цене за партију 3

(Докумет 11)

12. Образац структуре цене за партију 4

(Докумет 12)

13. Образац структуре цене за партију 5

(Докумет 13)

14. Образац структуре цене за партију 6

(Докумет 14)

15. Образац структуре цене за партију 7

(Докумет 15)

16. Образац структуре цене за партију 8

(Докумет 16)

17. Образац структуре цене за партију 9

(Докумет 17)
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(Документ 1)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА»ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ«
Београд, Ул. Савска бр. 23
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд (у даљем тексту:
Наручилац) на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013)
позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном
документацијом, а на основу достављеног позива за подношење понуда у отвореном
поступку јавне набавке.
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ Савска улица 23, 11 000 Београд, интернет страница: www.zavod-zs.rs
2.Врста наручиоца: јавно предузеће.
3.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке
4.Врста предмета: Набавка добара - Намирнице за ресторан и потрошан материјал
5.Назив и ознака из општег речника набавке: 15800000 – Разни прехрамбени производи
6. Јавна набавка је обликована у осам партија:
ПАРТИЈА 1: Месо и месне прерађевине,
ПАРТИЈА 2: Риба и морски плодови,
ПАРТИЈА 3: Млеко и млечни производи,
ПАРТИЈА 4: Алкохолна и безалкохолна пића и разне намирнице,
ПАРТИЈА 5: Воће и поврће,
ПАРТИЈА 6: Пецива,
ПАРТИЈА 7: Потрошни материјал за машинско прање судова,
ПАРТИЈА 8: Кафа за еспресо апарат,
ПАРТИЈА 9: „Грчке пите“.
7.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.
8.Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу
достављеног позива.
9.Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва физичка и правна лица која
испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације.
10. Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, као и
званичном сајту Завода - www.zavod-zs.rs
11.Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.
Елементе критеријума чине:
Цена до 70 поена
Рок и услови плаћања до 10 поена
Рок испоруке до 10 поена
Фиксност цене до 10 поена
12.Понуда са варијантама није дозвољена.
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13.Захтев за појашњење конкурсне документације понуђач може упутити наручиоцу на
бр. факса 011/2686-155 локал 188 Одсек за набавке или путем поште на адресу наручиоца
„ул. Савска бр. 23 11 000 Београд“ са назнаком „Захтев за појашњење конкурсне
документације за јавну набавку бр. 15-17/13“- Комисији за јавну набавку.
14.Рок за достављање понуда је 10.12.2013. године до 10.00 часова.
15.Понуђач подноси понуду путем поште на адресу наручиоца:
„Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
Савска бр. 23, 11 000 Београд
са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 15-17/13 - НЕ ОТВАРАЈ''
ПАРТИЈА БР____, ___________________________(назив партије)
„ НЕ ОТВАРАЈ''
или непосредно у архиви наручиоца на IV спрату зграде наручиоца такође у Савској бр.
23 у Београду
16. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти
навести назив, адресу понуђача, контакт телефон и контакт лице понуђача.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није поднета до
10.12.2013. године до 10.00 часова.
17. Благовременост понуде се цени према дану и сату приспећа у архиву наручиоца, а не
према дану и сату предаји пошти. Неблаговремено поднете понуде комисија за јавне
набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене
понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
18.Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, дана
10.12.2013. године са почетком у 10.15 часова, на адреси наведеној у тачци 15. овог
позива у Библиотеци Завода на IV спрату;
Представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз уредно достављено
овлашћење.
19.Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Ивана Петровић, службеник за јавне набавке, телефонски број:
011/2686-155 локал 188.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(ДОКУМЕНТ 2)

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда се даје на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
2) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене
3) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из члана
75. и 77.Закона (образац III у конкурсној документацији)
4) доказе о испуњености услова из члана 75.i 77. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације, наведене у oбрасцу III за правна лица, предузетнике или физичка лица
5) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац IV у конкурсној
документацији);
6) Доказ о уведеном „HACCP“ систему:
За партију 1 - „HACCP“ произвођача и добављача,
За партију 2 - „HACCP“ произвођача,
За партију 3 - „HACCP“ произвођача,
За партију 6 - „HACCP“ произвођача

1. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено
лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.
2. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
3. Самостална понуда, понуда са подизвођачем, заједничка понуда
3.1 Понуда са подизвођачем
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.
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3.2 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
4. Важност понуде
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. Уколико
понуђач жели да понуди дужи рок важења понуде, неопходно је да наведе тачан број
дана важења понуде у обрасцу структуре цене.
5. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити изражена у динарима, без ПДВ и са ПДВ, заокружена на
две децимале, као јединична цена и укупна цена за сваку ставку. У цену морају бити
укалкулисани сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне
трошкове, нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, и др. Евентуални одобрени
рабат мора бити урачунат у коначну цену.
Цене се наводе по назначеној јединици мере (по потреби и другим категоријама
ако је захтевано у конкурсној документацији): комад, паковање, и др. Уколико понуђач
нуди производ различит јединице мере од тражене, дужан је прерачунати цену на
тражену јединицу мере, а у колони »напомене« или на посебном папиру, ако је потребно,
доставити тачну спецификацију производа.
Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико понуђена
цена прелази процењену вредност јавне набавке, при чему је та вредност одређена у
складу са стандардним оперативним процедурама наручиоца.
Понуђач може понудити фиксне цене. Уколико понуђач не понуди фиксне цене,
могућа је промена цена након закључења уговора, из објективних разлога, тј. уколико
дође до промене средњег курса ЕУР НБС за +/- 5%, у односу на средњи курс ЕУР НБС на
дан отварања понуда, за проценат изнад/ испод +-5%.
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Измена цена се мора захтевати писменим путем. Измену цена може захтевати како
понуђач, тако и наручилац уколико дође до пада средњег курса ЕУР НБС за +/- 5%.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
6. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да наручиоцу
приликом достављања уговора достави регистровану бланко потписану сопствену
меницу и менично овлашћење, на износ од 10% укупне вредности уговора, са роком
важности од годину дана.
У случају да понуђач не буде испуњавао своје уговорне обавезе, купац ће активирати
достављену меницу.
7. Начин означавања поверљивих података у понуди
Понуђачи који понуду или део своје понуде прогласе поверљивом, морају о томе
на јасан начин обавестити наручиоца. Наручилац ће као поверљива третирати она
документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано »ПОВЕРЉИВО«,
а испод тога потпис овлашћеног лица понуђача. Ако се поверљивим сматра само
поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом
реду уз десну ивицу мора бити исписано »ПОВЕРЉИВО« .
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја
за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
8. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда. Последњег дана рока за додатне информације и
појашњења конкурсне документације, понуђач може најкасније упутити наручиоцу до 10
часова. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева,
доставити одговор у писаном облику и истовремено појашњење објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Завод за
здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, Ул. Савска бр. 23, са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна
набавка добара – Намирница за ресторан и осталог потрошног материјала, по партијама
ЈН број 15-17/13“ или путем факса на број 011/2686-155 локал 188.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
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9. Критеријум за избор најповољније понуде
Наручилац ће избор најповољније понуде извршити применом критеријума
»економски најповољнија понуда«, пондерисањем на основу следећих елемената
критеријума:
Цена.....................................................................до 70 поена
Рок и услови плаћања......................................до 10 поена
Рок испоруке .....................................................до 10 поена
Фиксност цене....................................................до 10 поена
Наручилац ће пондерисање приспелих понуда извршити, по следећим формулама:
1. Цена
(најнижа понуђена цена / понуђена цена) X 70

до 70 поена

2. Рок и услови плаћања

до 10 поена

-

15 дана
до 30 дана,
до 45 дана

НАПОМЕНА: Рок плаћања краћи од 15 дана је неприхватљив
за наручиоца, тако да ће понуде које садрже краћи
рок бити одбијене, као неприхватљиве.
4. Рок испоруке

0 поена
5 поена
10 поена

до 10 поена

-3 дана...........................................................................................................2 поена
-2 дана...........................................................................................................5 поена
-1 дан.. ........................................................................................................10 поена
НАПОМЕНА: Рок испоруке дужи од 3 дана је неприхватљив за наручиоца, те ће
понуде са предвиђеним дужим роком испоруке од 3 дана одбити као
неприхватљиве.
5. Фиксност цене
10 поена
Наручилац задржава право да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке, у
смислу чл. 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012.)
Уколико две или више понуда имају исти број поена, наручилац ће уговор
доделити понуђачу који понуди нижу цену. У случају да два или више понуђача понуде
исту цену, наручилац ће предност дати понуђачу који има већи број поена према горе
наведеном редоследу елемената критеријума.
10. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1.поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр. 124/12);
2.учинио повреду конкуренције;
3.доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4.одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
1.правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2.исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5.доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
6.други одговарајући доказ (Записник комисије о пријему робе неодговарајућег
квалитета, доказ о непоштовању рока испоруке) примерен предмету јавне набавке који се
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
5. Рок за закључење уговора
По пријему одлуке о додели уговора изабрани понуђач ће бити позван да закључи
уговор, одмах по истеку рока за заштиту права понуђача.
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у
року од 3 дана од дана добијања уговора, заједно са бланко потписаном сопственом
меницом и меничним овлашћењем. Уколико изабрани понуђач не достави уговор,
потписан и оверен, заједно са меницом и меничним овлашћењем у наведеном року,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем
6.
Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права у име лица из става 1. овог члана, може да поднесе пословно
удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
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.После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће све учеснике у поступку јавне набавке
обавестити. односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права
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(Документ 3)

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 77.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (124/12) СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ НАВЕДЕНИХ УСЛОВА
1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
ДОКАЗ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда,
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод
из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
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4. 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;
ДОКАЗ: Уверење Пореске управе министарства финасија 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
5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом
ДОКАЗ: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа

III ДОДАТНИ УСЛОВИ (За предузетнике, физичка и правна лица)
У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
1.Да располаже неопходним финансијским капацитетом, тј. да је у претходне три године
остварио укупне приходе од продаје од најмање 3.000.000,00 динара
ДОКАЗ: Извештај о бонитету АПР-а
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом, тј. да је испоручиовао уговорена
добра у уговореном року, као и да имају имплементиран HASSP за захтеване партије
ДОКАЗ:
2.1 Најмање две изјаве купаца које је понуђач снабдевао добрима из
предмета набавке, односно партије за коју конкуришу (Изјаве морају бити у
оригиналу, оверене печатом, заведене и потписане од стране овлашћеног или
одговорног лица купца- (Изјава мора бити на Обрасцу 7 конкурсне документације)
2.2 За партију 1 - „HACCP“ произвођача и добављача,
За партију 2 - „HACCP“ произвођача,
За партију 3 - „HACCP“ произвођача,
За партију 6 - „HACCP“ произвођача.
3.Која располажу неопходним техничким капацитетом, тј. која имају најмање једно
доставно возило за испоруку предмета јавне набавке
ДОКАЗ: Фотокопија саобраћајне дозволе
4. Која располажу неопходним кадровским капацитетом, тј. која имају запослено
најмање 1 лице на неодређено време које ће бити задужено за реализацију уговора
ДОКАЗ: Фотокопија свих попуњених страна радне књижице и пријаве на
осигурање – образац М2.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача сагласно чл. 78. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уместо захтеваних доказа којима испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке може доставити доказ да је уписан у
регистар понуђача Агенције за привредне регистре у писменој форми или може навести
интернет страницу на којој се може утврдити испуњеност обавезних услова у регистру
понуђача Агенције за привредне регистре.
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III-1.2. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 49. Закона о
јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави доказе о испуњености услова који су наведени под III-1.1. (услови од 1-4), док у
погледу услова од 1-5 подизвођач мора испунити услове које не испуњава понуђач.
III-1.3. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са
чланом 50. Закона о јавним набавкама.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под III-1.1.
(услови од 1-4), док услове под тачком 5. - 8. испуњавају заједно.

IV Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012),
а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

V Заједничка понуда
У случају достављања заједничке понуде у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама,
сваки од понуђача из групе понуђача мора испуњавати обавезне услове (чл. 75. став 1.
тач. 1) до 4) за учешће у поступку јавне набавке. Додатне услове група понуђача може
испунити заједно. Услов из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Место и датум:
_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена:
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама се достављају у
неовереним копијама. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија на писмени
захтев наручиоца доставиће на увид оригинал или оверене копије доказа о испуњености
услова из чл. 77. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
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(Документ 4)
MODEL UGOVORA
o kupoprodaji namirnica za restoran i potrošnog materijala
Ugovorne strane:
1) PONUĐAČ:______________________________,
_________,Ul.____________,
matični
PIB_____________,tekući račun______________,
_______________(u daljem tekstu: prodavac) ,

sa
broj
koga

sedištem
u
___________,
zastupa direktor

(u slučaju da se ugovor zaključuje sa grupom ponuđača koji podnose zajedničku
ponudu ili da ponuđač nastupa sa podizvođačem, kao prodavci će biti navedeni svi
ponuđači iz grupe ponuđača, donosno podizvođač)
i
2) NARUČILAC:Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika »Železnice Srbije «, Beograd,
Ul. Savska br. 23, matični broj 07065191, PIB 100348642, tekući račun br. 840636667-57 kod Uprave za trezor, koga zastupa direktor Prim. dr. Vlado Batnožić
(u daljem tekstu: kupac)
OPŠTE ODREDBE
Prodavac je izabran kao najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke br.
15-17/13, za nabavku dobara – namirnica za restoran i potrošnog materijala, po
partijama, za partiju br. ____, _____________________________ (naziv partije), po
pozivu za podnošenje ponde od 30.10.2013. godine.
PREDMET UGOVORA
Član 1.
Predmet ovog ugovora je kupoprodaja namirnica za restoran i potrošni materijal, partija
br. _____, ______________________(naziv partije) (u daljem tekstu: roba), u svemu
prema ponudi prodavca br. _________, koja je dostavljena po pozivu i prihvaćena kao
najpovoljnija od strane kupca, i koja je sastavni deo ovog ugovora.
CENA
Član 2.
Ukupna vrednost ugovorenog posla iznosi _________________ dinara bez PDV,
odnosno ___________________ dinara sa PDV.
Član 3.
Cena robe za svaku stavku posebno utvrđena je u Obrascu strukture cene koji je
sastavni deo ponude iz čl. 1. ugovora.
Član 4.
Kupac zadržava pravo da, u okviru ukupne vrednosti ugovora iz čl. 2., menja količine
robe iz pojedinih stavki, prema svojim potrebama uz nepromenjenu jediničnu cenu i
ostale uslove iz ponude.
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ROK I NAČIN PLAĆANJA
Član 4.
Kupac se obavezuje da plaćanje po ovom ugovoru izvrši u svemu prema uslovima iz
ponude prodavca.
ROK I DINAMIKA ISPORUKE
Član 5.
Roba koja je predmet ovog ugovora isporučuje se na paritetu F-co magacin kupca, Ul.
Savska br. 23 u Beogradu, u roku i na način predviđen ponudom prodavca.
Prodavac je dužan da na svakoj otpremnici i fakturi navede broj ovog ugovora i redni
broj isporuke po ovom ugovoru.
Član 6.
Dinamiku isporuke robe određuje isključivo kupac.
Član 7.
Kupac zadržava pravo sukcesivnog naručivanja robe, shodno svojim potrebama. U
slučaju da kupac ne naruči svu robu do punog iznosa cene, prodavac mu može
fakturisati samo do iznosa koji je kupac naručio.

KVALITET
Član 8.
Kvalitet i kvantitet proizvoda koji je predmet ovog ugovora mora u potpunosti
odgovarati :
- važećim domaćim standardima za tu vrstu robe ;
- uverenjima o kvalitetu, atestima i sličnim dokazima dostavljenim uz ponudu
prodavca.
Prodavac odgovara za kvalitativne i kvantitativne nedostatke robe iz predmeta
ugovora.
Član 9.
Kvalitativni i kvantitativni prijem robe vršiće se prilikom svake isporuke robe.
Član 10.
Ukoliko isporučena roba ne zadovolji ugovoreni kvalitet, prodavac je u obavezi da je
zameni ispravnom u roku predviđenom ponudom.
Član 11.
Ukoliko prodavac ne izvrši zamenu robe u roku iz čl. 9. ovog ugovora, kupac ima pravo
da nabavi ugovorenu robu odgovarajućeg kvaliteta od drugog ponuđača, na teret
prodavca iz ovog ugovora, a prodavac je dužan da kupcu nadoknadi razliku u ceni.
Član 12.
Ukoliko prodavac ne isporuči robu u roku predviđenom prihvaćenom ponudom, ovim
ugovorom ovlašćuje kupca da predmetnu robu istog kvaliteta nabavi od drugog
ponuđača, i obavezuje se da kupcu plati razliku u ceni.
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Član 13.
Ukoliko prodavac ma kojom svojom radnjom, koja nije opisana u dosadašnjim
odredbama ovog ugovora, a vezanom za nepoštovanje ovog ugovora, nanese štetu
kupcu, dužan je da istu nadoknadi.
OBEZBEĐENJE
Član 14.
Kao obezbeđenje za ispunjenje obaveza u svemu u skladu sa odredbama ovog
ugovora, prodavac je dužan da kupcu pri zaključenju ugovora preda blanko potpisanu
sopstvenu menicu registrovanu kod banke i menično ovlašćenje na iznos od 10%
ukupne vrednosti ugovora sa rokom važenja od godinu dana.
U slučaju da ponuđač ne bude ispunjavao svoje ugovorne obaveze, kupac će aktivirati
dostavljenu menicu.
Kupac se obavezuje da menicu vrati prodavcu po okončanju posla.
SPOROVI
Član 15.
U slučaju spora ugovorne strane će nastojati da ga reše sporazumno, i to u roku od 10
dana od dana nastanka spora, a ukoliko nastali spor ne reše mirnim putem nadležan je
Privredni sud u Beogradu.
TRAJANJE UGOVORA
Član 16.
Ovaj ugovor se zaključuje za isporuku robe predviđene prihvaćenom ponudom i
prestaje da važi realizacijom finansiskih sredstava po predmetnom ugovoru.
Član 17.
Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem obaveza druge ugovorne strane može
zahtevati raskid ugovora pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i
blagovremeno izvršila.
Član 18.
U slučaju da prodavac izvrši 3 neuredne isporuke, na koje je kupac stavio primedbe,
kupac će raskinuti ugovor.
Član 19.
Raskid ovog ugovora se zahteva pisanim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest)
dana.
IZMENE I DOPUNE
Član 20.
Izmene i dopune ovog ugovora važe samo ako su sačinjene u pisanoj formi
potpisane od obe ugovorne strane.
STUPANJE UGOVORA NA SNAGU
Član 21.
Ovaj ugovor stupa na snagu kada budu ispunjeni sledeći uslovi:
- kada ugovor potpišu obe ugovorne strane;

i
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-

kada prodavac preda kupcu blanko potpisanu sopstvenu registrovanu menicu i
menično ovlašćenje iz čl. 13. ovog ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22.
Na sve odnose ugovornih strana koji nastanu u vezi sprovođenja ovog ugovora, a nisu
njime regulisani, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Član 23.
Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovetna primerka, za svaku ugovornu stranu po dva.

Za PRODAVCA

________________

Za KUPCA
Direktor Zavoda
____________________
Prim. dr. Vlado Batnožić
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(Документ 5)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_______________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:______________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
___________________________________________
Р.бр

Структура трошкова

Износ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупна цена са ПДВ-ом:
ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дана _______ 2013.год.

Понуђач
М.П.
___________________
(потпис овлашћеног лица)
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(Документ 6)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:__________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:_________________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да као понуђач у поступку
јавне набавке бр. 15-17/13 за набавку добара – НАМИРНИЦА ЗА РЕТОРАН И
ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, по партијама, понуду подносим
независно и без договора да другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ______________ 2013. године
М.П.

Понуђач
________________________
(потпис овлашћеног лица)

Page 19 of 41

(Документ 7)
Заводни број купца:_________________
Датум:____________________________
НАЗИВ КУПЦА:___________________
АДРЕСА КУПЦА:__________________
ПИБ:______________________________
КОНТАКТ ЛИЦЕ:___________________
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:_______________

ИЗЈАВА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је
добављач_____________________(назив

понуђача)

поштовао

закључен

уговор

бр._______________ датум:______________ о набавци ______________________________
(назив партије- предмет уговора) у погледу квалитета уговорених добара, и рока
испоруке.

Дана ____________ 2013. године

потпис купца
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
-Наручилац може од изабраног понуђача захтевати да достави на увид уговоре
закључене са купцима који гарантују потписаном изјавом
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(Документ 8)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда бр. ________од _________2013. за јавну набавку добара – намирница за
ресторан и потрошног материјала, по партијама, ЈН број 15-17/13, партија бр. ____,
_________________________(назив партије) за коју је позив за подношење понуде
објављен дана __________2013. године на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца (www.zavod-zs.rs).
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача: ______________________________________________________________
Адреса понуђача: _____________________________________________________________
Матични број понуђача: ________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):___________________________________
Име особе за контакт: __________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил): ___________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке: _____________________________________________
2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
Место и датум
____________________

Потпис овлашћеног лица
М. П.

______________________________
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(Документ 9)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
Obrazac strukture cene
ZAВOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 1- MESO I MESNE PRERAĐEВINE
Naziv artikla
(opis artikla)

Red.
br.
1. Svinjski file I klasa

Jed.
mere

Količina

kg

50

kg

20

kg

600

kg

40

kg

150

kg

50

kg
kg

50
35

2.

Biftek juneći I klasa

3.

8.

Juneće mleveno meso
pripremljeno za roštilj –
za ćevap (I klasa)
Juneći ribić očišćen
I klasa
Juneći but bez koske
I klasa
Svinsko meso jednom
mleveno - I klasa
Juneće meso jednom
mleveno – I klasa
Džigerica (teleća-juneća)

9.

Jagnjeće meso I klasa

kg

50

10.

Ovčije meso – I klasa

kg

100

4.
5.
6.
7.

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Napomena
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Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

11.

Juneća rebra za kuvanje,
sečena na kom. od
0,250kg -nemasno
Svinjski but bez kostiju
I klasa
Svinjski vrat svež -I klasa

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jed.
mere
kg
kg
kg

Količina

180
200
40

Laks kare –očišćen od
žilica
Slanina dimljena I klasa

kg

Kobasica za roštilj,
dimljena, tanka - I klasa
Svinjska plećka bez koske
–I klasa
Svinjske glave, noge,
jezik za pihtije
(sve mora biti sveže)

kg

Juneći repovi
Svinjski kare- kremenadla
- I klasa
Škembići očišćeni

kg
kg

10

kg

50

Suvi svinjski vrat, dimljen
- I klasa
Pršut (vakuumiran)Njeguški, Užički očišćen
od kosti
Šunka u crevu stišljena –
I klasa

kg

kg

kg

100
60
150
100

kg
20

19.
20.
21.
22.
23.

24.

kg
kg

60

80

25
150

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Napomena
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Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

Jed.
mere

Količina

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Kulen „Carnex“ ili
kg
5
odgovarajući kvalitet
26. Pileće meso I klasa (celo
pile, sveže) za roštilj do
kg
120
2kg
27. Pileći batak i karabatak
kg
-I klasa
100
Pileći file u komadu-I
28. klasa
kg
600
Suva rebra-svinjska,
29. dimljena ili špic rebra
kg
10
Svinjske butkice-suve,
30. dimljene
kg
10
Teleće meso bez koske,
31. tel. grudi
kg
50
Napomena:
- Meso se isporučuje isključivo u svežem stanju, nezamrznuto, sa urednom deklaracijom.
- Rok trajanja svih isporučenih proizvoda mora biti najmanje 15 dana od dana isporuke
25.

Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:____________________

NAZIV PONUĐAČA:
_________________________

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA
___________________________
M.P.

Napomena
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(Документ 10)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAVOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 2- RIBA I MORSKI PLODOВI
Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

Jed. mere

Količina

1.

Oslić-hoki I klasa

kg

30

2.

Lignje-kalifornijske

kg

45

3.

Losos – šnicle zamrznute

kg

5

4.

Som fileti - zaleđeno

kg

90

5.

Pastrmka svež

kg

90

6.

Šaran-svež, neočišćen

kg

30

7.

Oslić fileti-zamrznut

kg

30

8.

Riba za čorbu

kg

47

9.

Skuša-zamrznuta

kg

25

10.

Škarpina-zamrznuta

kg

20

11.

Šaranska ikra za čorbu

kg

25

12.

Orada -zamrznuta

kg

5

13.

Plodovi mora

kg

12

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Stopa PDV-a

Napomena
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Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

Jed. mere

Količina

14.

Hobotnica- neočišćena

kg

10

15.

Sipa-očišćena

kg

12

16.

Sardine -konzerva

Pak 185 gr

150

17.

Tunjevina- konzerva,
komadici

Pak 185 gr

300

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Napomena

Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok I uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:____________________

NAZIV PONUĐAČA:

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.
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(Документ 11)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAВOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 3- MLEČNI PROIZVODI
Naziv artikla
(opis artikla)

Red.
Br.
1. Dnevno mleko, 2,8 % m.m. 1/1
u tetrapaku
2. Dugotrajno mleko tetrapak sa
poklopcem 0,5 l 2,8% mm
3. Jogurt 0,25 l, 2,8 % m.m.
(Imlek ili odgovarajući)
4. Sir kravlji, kriška 25 % mm
5. Sir pljevljanski- zlatarski 40% mm
6. Kačkavalj
„Edamer“ ili odgovarajući
7. Pavlaka kisela, čaše 0,200
0,180 l, 20 % m.m.
8. Kiselo mleko 0,2 l , 6% m.m
9. Kajmak kraljevački mlađi

Jed.
Mere

Količina

kom

250

kom.
300
kom.
kg

15000
100

kg

50

kg

95

kom.

350

kom.

350

kg

30

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan
iznos
bez PDV

Stopa
PDV-a

Napomena
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Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok I uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:____________________

NAZIV PONUĐAČA:

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.
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(Документ 12)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAВOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17 /13
PARTIJA BR. 4- ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA I RAZNE NAMIRNICE

Red.
Br.

Naziv artikla
(opis artikla)

1. Вiljamovka 0,7 (Takovo) ili
odgovarajuća
2. Loza 13. jul 1/1 ili odgovarajuća
3. Domaća rakija 1/1
4. Вinjak-Rubin 1/1 ili odgovarajuća
5. Вotka-domaća –Baltik 1/1
6. Konjak-strani 0,75
7. Johnny Вolker 0,75 ili odgovarajuća
8. Ballantines 0,75
9. Вotka –strana 1/1
10. Martini
11. Čivas, „Dzek danijels“
12. Campari 0,8 ili odgovarajući
13. Pivo-domaće 0,33
14. Pivo – strano 0,33
15. Pelinkovac 1/1

Jed.
Mere

Količina

flaša
l
l
l
l
flaša
l
l
l
l
l
l
flaša
flaša
kom

7
2
8
4
4
2
12
18
2
5
6
8
400
200
14

Jedinična cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Napomena
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Вino belo 1/1
Вino – crno 1/1
Rubin Roze 1/1
Belo Tikveš 0,7 ili odgovrarajuće
Вranac prokorde 0,7 ili odgovrarajuće
Kabernet Merlot 0,7 ili odgovrarajuće
Kratošija Aleksandrija 0.7 ili
odgovrarajuće
Strani Šampanjac
Paradajz đus 1/1 Takovo ili
odgovrarajuće
Đus Takovo 1/1 ili ekvivalent
Breskva, Kajsija –Takovo 1/1 ili
odgovrarajuće ili odgovrarajuće
Jabuka „Takovo“ 1/1 ili odgovrarajuće
Kisela voda „Knjaz Miloš“ 1,5 ili
odgovrarajuće (plastična ambalaža)
Вoda negazirana 0,5 „Rosa“ ili
odgovrarajuće
Kisela voda 0.5 , Knjaz
Rosa 1.5 ili odgovrarajuće
Coca – Cola 1/1 , plastika
Fanta 1/1 , plastika
Tonik 1.5, plastika ili odgovrarajuće
Biter lemon plastika -1.5 ili
odgovrarajuće
UljeВital ili odgovrarajuće 1/1
Aleva paprika, slatka, tucana
Biber—zrno rinfuz
Biber –mleven, rinfuz
Pirinač integralni 1/1-beli glazirani
Majonez 1kg
Вegeta 1/1 „C“ začin ili odgovrarajuće
Kukuruzno brašno(„Palenta“ ili
odgovarajući)

kom
kom
flaša
flaša
flaša
flaša.
flaša
flaša
l
l
l
l
kom
kom
kom
kom
l
l
kom
kom
l
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kg

40
150
24
24
20
20
10
3
300
700
60
70
1000
260
250
400
600
5
40
60
700
10
5
5
90
250
10
36
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44. Tomatino (pak. od 0,500g) ili
odgovrarajuće
45. So kuhinjska-tuzlanska ili odgovrarajuće
46. Kečap 1/1, neljuti
47. Senf kantice 1/1“C“ ili odgovrarajuće
48. Margarin 0,250
49. Pečurke manirirane domaće, 1/0,0,750
50. Maslinke-crne, rinfuz
51. Alkoholno sirće 1/1
52. Ulje maslinovo 1/1, extra virgine
53. Ren teglica- 0,200
54. Brašno belo, oštro, tip 400 1/1
55. Šećer kristalni , rinfuz 1/20
56. Šećer u prahu 0,500g
57. Lešnik pečeni-rinfuz
58. Вanilin šećer, kesice 0,010
59. Kokosovo brašno, rinfuz
60. Čokolada za kuvanje 0,200g,
Menaž ili odgovarajuća
61. Kvasac -svež
62. Šlag 1/1, pena
63. Prašak za pecivo, 0,010g
64. Marmelada 1/1-Šipak, mešana
Bakina tajna ili odgovarajuća
65. Eurokrem 2,5 kg
„Takovo“ ili odgovarajuća
66. Smrznuto voće 0,3 kg,,maline,
Frikom ili odgovarajuća
67. Smrznuto voće 0,5 kg, višnje
Frikom ili odgovarajuća
68. Smrznuto voće 0,5 kg,,mešano
Frikom ili odgovarajuće
69. Krastavac kiseli - 4,200/1
70. Paprika- konzerva 4,200/1
71. Paprika- fileti konzerva 4,200/1 Bruto
72. Jaja „A“ klasa

kom
kg
kom
kom
kg
kom
kg
kom
l
kom.
kg
kg
kg
kg
kom.
kg
kg
kg
kg
kom.

48
50
150
60
70
2
2
60
6
48
450
450
15
2
200
14
35
5
35
300

kg
13
kg
13
kg
50
kg
Konzerva
Konzerva

kg
kom

40
40
10
80
10 000
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

88.

89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Piškote –pak. 100g
Avala keks (posni)
Orah-očišćen, rinfuz
Slatka-pavlaka (posna)1/1
Sok 0,2-staklena ambalaža, razni
“Golf” ili odgovarajući
Mlevena plazma pak. 0,300g
Mak –mleveni
PВC čaše 0,200
Čaše providne za ajs kafu 0,33
Salvete, dvoslojne, dimenzija 28x28,
bele
100 kom u pakovanju
Mesarski papir sa folijom
Kartonski tanjirići-T2- 25 kom po
pakovanju
Kartonski tanjirići-T3-25 kom. po
pakovanju
Čačkalice-u papirnom omotu
100 kom-po kutijici
Smrznuto povrće sa kukuruzom –pak. Od
0,450kg
„Frikom ili odgovarajuće“
Kore za pitu –tanke-„Sač“ ili
odgovarajuće
Pak. Od 0,500kg
Sladoled-čokolada, jagoda, lešnik,
vanila(3,300 h.p.) „Frikom ili
odgovarajuće “
Kafa”Grand” gold -paket od 0,2 kgMakarone 0,500 kg,
„Fidelinka“ ili odgovarajuće“
Grašak-konzerva- 4,2/1 bruto
Kukuruzno brašno-Palenta 500g
PВC villjuške (manje za tortu)
PВC kašičice za sladoled

kg
kg
kg
lit
kom
kg
kg
kom
kom
paket

kg
kom

10
30
460
60
10
20
25
10 000
1500

160
60
2500

kom
2000
kutija
10
kg
30
kg
120
kut

kg
kg
kg
kg
kom
kom

10
50
20
45
20
2500
2500

Page 29 of 41

96. Aluminijumska folija-30 m
97. Čaj-pak.od 20 vrećica, Kamilica, Nana,
Hibiskus, Zeleni čaj, voćne mešavine
98. Lorber-kesice 0,20kg
99. Tabasko-sos, flašice
100. Вorcester
101. Zacin za riblju čorbu-„C“ ili odgovarajuće
102. Spagete 0,500g Italijanske
103. Kupus kiseli-ВAKUM pakovanje do 1kg
104. Želatin-domaći, kesice 0,010 kg
105. Pšenica „Belica ili odgovarajuća“
106. Preliv za torte, kesice od 0,010 kg
107. Suvo grožđe, pa. Od 100g
108. Bundeva-cela
109. Kompoti 0850, razni domaći
110. Gustin, pak. kg
111. Griz 1/1 bebi griz 0,400
112. Cimet-kesice,
113. Žele bombone 0,500kg, domaće
114. Kakao prah , pak 100g, Aleva ili
odgovarajuća
115. Lisnato testo 0,5 kg „Frikom“ ili
odgovarajuća
116. Puding vanila-pak. 1 kg
117. Džin strani
118. Tucana paprika „Aleva 1/1 ili
odgovarajuća“
119. Chivas regal (originalna kutija)
120. Sirup sok Narandža
121. Вoda rosa ili ekvivalent 5/1
122. NES kafa
123. Tregerice kese
124. Plastične viljuške
125. Plastične kašičice
126. Plastične slamčice za sokove

kom
kom

200

kom
kom
kom
kom
kg
kg
kesica
kg
kesica
kg
kg
kom
kg
kg
kom
kg

30
30
1
2
150
30
80
50
40
20
10
25
50
20
15
300
5

kg

1,5

kg
kg
l
kg

50
20
2

kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom.
Kom.

3
1
20
5
4
15000
3 000
3000
150
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Ukupna vrednost ponude bez pdv: ______________________

Rok isporuke: ___________________________

PDВ: _______________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _____________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: _______________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE_______
Rok važenja ponude:______________________

NAZIV PONUĐAČA:

OВLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.
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(Документ 13)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAВOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 5- VOĆE I POVRĆE
Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

Jed.
mere

Količina

1.

Šargarepa (rinfuz) I klasa

kg

100

2.

Kupus svež (rinfuz) klasa

kg

1300

3.

Krompir (rinfuz) I klasa

kg

1300

4.

Kelj (rinfuz) I klasa

kg

20

5.

Prokelj I klasa

kg

5

6.

Blitva I klasa

kg

80

7.

Spanać svež (rinfuz) I
klasa
Tikvice (rinfuz) I klasa

kg

60

kg

40

kg

10

10

Plavi patlidžan (rinfuz) I
klasa
Beli luk (rinfuz) I klasa

kg

4

11.

Crni luk i praziluk I klasa

kg

500

12.

Karfiol I klasa

kg

10

8.
9.

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Napomena
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Red.
br.
13.

Naziv artikla
(opis artikla)
Celer koren (rinfuz) I
klasa

14.

Jed.
mere
kom
kg

Bela zelen I klasa
15.

kg
Paprike babure I klasa

16.
17.

kg
Paprika šilja I klasa
Peršun veza I klasa

Količina

40
20
30
245

kom

1000

Kg

200

19.

Zelena salata, glavice I
klasa
Praziluk I klasa

kg

60

20.

Banane I klasa

kg

20

21.

Pomorandže I klasa

kg

20

22.

Kivi I klasa

kg

10

23.

Ananas I klasa

kg

10

24.

Kruške

kg

10

25.

Kajsije

kg

5

26.

Jagode

kg

30

27.

Limun

kg

80

28.

Jabuke

kg

300

29.

Krastavac svež

kg

100

30.

Paradajz

kg

200

31.

Rotkvice veze

kom

30

18.

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Napomena
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32.

Mladi luk veze

kom

20

33.

Papričice sveže

kom

600

34.

Boranije

kg

30

35.

Cvekla sveža

kg

100

36.

Pasulj šareni I klasa

kg

20

37.

Pasulj tetovac I klasa

kg

40

38.

kg

250

39.

Pečurke sveže šampinjoni
I klasa
Crvebi Grejfut

kg

400

40.

Lešnik

kg

10

Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:____________________

NAZIV PONUĐAČA:

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.
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(Документ 14)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAВOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 6- PECIVO

Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan
iznos
bez PDV

Jed.
mere

Količina

Stopa
PDV-a

Jedinica
mere

1. Pogačice sa čvarcima
2. Đevrek kuvani

kom.

100

100g

kom.

600

120g

3. Pletenica-sir

kom.

200

150g

4. Rolovana viršla-kobasica
5. Kroasan šunka-sir

kom.

20

150g

kom.

240

120g

6. Pecivo –đevrek-štapićipletenice
7. Puž - sir
8. Integralna kifla

kom.

240

120g

kom.

200

120g

kom.

100

150g

9. Pogačice

kom.

400

100g

10. Lepinja
11. Somun

kom.

8000

120g

kom.

3000

120g

12. Pašteta sir

kom.

150

150g

napomena
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Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Ukupan iznos
sa PDV

Jedinica
mere

Naziv artikla
Red.
(opis artikla)
br.
13. Hleb beli 0,500 g
14. Integralni hleb 0.300 g sa
semenkama
15. Đevrek šunka- rolovan
16. Sendvič kifla -bela

Jed.
mere

Količina

kom.

1600

500g

kom.

30

300g

kom

50

150g

kom

4800

120g

17. Burek-potkovica,meso-sir

kom

50

300g

18. Puž -mak

kom

20

120 g

19. Italijanske picr

kom

5

150g

20. Integralne kajzerice

kom

10

0,50g

Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___

napomena

Rok važenja ponude:____________________
NAZIV PONUĐAČA:

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.
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((Документ 15))
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAВOD ZA ZDRAВSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13 PARTIJA BR. 7- Potrošni materijal za mašinsko pranje sudova
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv artikla
(opis artikla)
Winterhalter F-8400
Winterhalter sredstvo za
ispiranje N
Winterhalter F920
Radiokalin „ Hagleitner“
Tabletirana so za
mašinsko pranje posuđa

Jed.
Mere

Količina

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan iznos
bez PDV

Stopa PDV-a

Napomena

125

Kanister od 25 litara

60

Kanister od 10 litara

60

Kanister od 10 litara

20

Kanister od 10 litara

litar
litar
litar
litar
50
kg

Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDВ: _________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:_____________________

NAZIV PONUĐAČA:
_________________________

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA
_____________________________
M.P.
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(Документ 16)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAVOD ZA ZDRAVSTВENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAВNA NABAВKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 8 - KAFA ZA ESPRESSO APARAT

Red.
br.

Naziv artikla
(opis artikla)

Kafa „Goriziana caffe“ ili
1. odgovarajuća
pak. od 1kg

Jed.
mere

kom.

Količina

Jedinična
cena
bez PDV

Ukupan
iznos
bez PDV

Stopa
PDV-a

Jedinica
mere

napomena
Prilog sa
šećerom u
kesicama i
kašičice za
espreso

30

-Napomena: Obaveza servisiranja aparata
Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:____________________

NAZIV PONUĐAČA:

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.
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(Документ 17)
Naziv ponuđača:________________________
Adresa ponuđača:______________________
PIB:__________________________________
Matični broj:__________________________
Tekući račun:__________________________
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
JAVNA NABAVKA BR. 15-17/13
PARTIJA BR. 9- „GRČKE PITE“

Red.
br.
1.
2.
3.

Naziv artikla
(opis artikla)

Jed.
mere

Pita sa prazilukom kom.
i feta sirom
kom.
Pita sa feta sirom
kom.
Pita sa spanaćem

Kol.

Jedinična
cena
bez PDV

PDV

Ukupan
iznos
sa PDV

Jedinica
mere

Napomena

300
Bez konzervansa i aditiva,
pogodna za vegeterijance, bez
holesterola, bez transmasnih
kiselina, bez veštačkih boja,
sa maslinovim uljem

1500
500

Ukupna vrednost ponude bez pdv: __________________

Rok isporuke: ______________________

PDV: _________________________________________

Rok i uslovi plaćanja: _________________

Ukupna vrednost ponude sa pdv: ___________________

Fiksnost cene:_______DA ________NE___
Rok važenja ponude:__________________

NAZIV PONUĐAČA:

OVLAŠĆENO LICE PONUĐAČA

_________________________

_____________________________
M.P.

