41/09) издатом од стране Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде или Изводом из
регистра одобрених објеката који је издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управе за ветерину или Решењем о испуњавању ветеринарско – санитарних услова
објеката, који је издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе
за ветерину.
Уколико понуђач није и произвођач производа који нуди у понуди, потребно је да тражени доказ
достави и за произвођача.
Предузетник доставља:
Потврду о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте који се баве производњом и
прометом хране и хране за животиње ( члан 15. Закона о безбедности хране „ Сл. гласник РС“ бр.
41/09) издатом од стране Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде или Изводом из
регистра одобрених објеката који је издат одстране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управе за ветерину или Решењем о испуњавању ветеринарско – санитарних услова
објеката, који је издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе
за ветерину.
Уколико понуђач није и произвођач производа који нуди у понуди, потребно је да тражени доказ
достави и за произвођача.
6)Услов из члана 75. став 2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве
( образац бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом:
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви
чланови групе понуђача.
Уколико понуђач не достави доказе наведене под тачком 5) и 6) понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1.Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског
капацитета, односно да је остварио укупан приход у збирном износу и то од најмање:
- минимум 16.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом
Уколико је понуђач правно лице или предузетник који води пословне књиге
по систему двојног књиговодства доставња Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре ( Образац БОН –ЈН), за претходне три обрачунске године, (
2011,2012. и 2013. годину
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну за три обрачунске године ( 2011 ,2012. и 2013.годину).
- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном
финансијском капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача
испуњавају заједно;
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.
2) Услов у погледу располагања пословним капацитетом, односно да је понуђач у периоду у
претходне три године ( 2011, 2012. и 2013.година) – за сваку партију за коју подноси понуду,
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Модел Уговора
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11 АПРИЛ“
са седиштем у Београду,Народних хероја бр.12а, Нови Београд,
Матични број: 7079460; ПИБ: 101670061
коју заступа Јелена Дубљевић,в.д. директор
(у даљем тексту: Купац)
и
2. ___________________________________________________________
седиште у___________________________________________________
коју заступа директор _______________________________________
Матични број:_____________________;ПИБ:___________________
(у даљем тексту: Продавац)
Предмет уговора: Куповина хлеба,коре за питу и квасац
Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора Куповина хлеба, кора за
питу и квасца, за потребе Предшколске установе „11.април“, Нови Београд за 2015. годину, (у
даљем тексту: добра).
Врста, количина и цена добара из става 1. овог члана, утврђене су према усвојеној понуди
Продавца бр. __________ од ___________. године, која чини саставни део овог Уговора.
Период реализације Уговора је : од 26.05.2015. године до 31.12.2015. године
Цена
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у понуди Продавца
бр._____________ од ___________________ године.
Укупна цена добара са превозом и испоруком у магацински простор Предшколске
установе
без
ПДВ-а
износи
_____________________
динара
(словима:_______________________________________________________________) и са ПДВом
износи___________________динара
(словима:_______________________________________________________________).
У укупну цену су урачунати трошкови превоза и испоруке у магацински простор
Предшколске установе.
Ред. број

1.
2.

3.

Назив производа

Количина
(кг)

Хлеб полубели 0,500кг. од
брашна ТИП-850
Коре за питу, танке,
највише 25% воде, до 1 %
соли, степен коселости до
3,5, паковање од 500 гр-5кг
Квасац пекарски, свеж ,мин.
28 % с.м. , цца 40-42 гр

73.532

Цена по јед. мере
са превозом и
испоруком
(без ПДВ-а)

3.279

513

УКУПНО:

30

Укупна цена са
превозом и
испоруком
(са ПДВ-ом)

НАРУЧИЛАЦ:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "11.АПРИЛ"
Нови Београд
Народних хероја бр. 12а

ОБРАЗАЦ 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА Д 15-30 – НАБАВКА ХЛЕБА; КОРА ЗА ПИТУ И КВАСЦА
ЗА ПЕРИОД 26.05.2015.-31.12.2015.
Назив Понуђача: _________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________
Директор: ________________________________________________________
Телефон: __________________________ ПИБ: _________________________
Факс: _____________________________
Шифра делатности: ____________________________
ЈАВНА НАБАВКА Д 15-30 – НАБАВКА ХЛЕБА;КОРА ЗА ПИТУ И КВАСЦА
Ред.
Бр.

назив и описпроизвода

01.

Хлеб полубели 0,500кг, од
брашна ТИП-850
Коре за питу, танке, највише 25%
воде, до 1 % соли, степен коселости
до 3,5, паковање од 500 гр-5кг
Квасац пекарски, свеж ,мин. 28 %
с.м. , цца 40-42 гр

02.

03.

јед.ме
ре
Кг.

годишња
количина

произво
ђач

цена по
јед. мере

73.532

износ без ПДВ

Паковање

2 x дневно

Бр.истоВарних
места
4

Период
испоруке

Динамика
испоруке

26.05-31.12.

''

3.279

''

2 x месечно

4

''

''

513

''

1x недељно

4

Р

Укупно без ПДВ
ПДВ
Укупно са ПДВ

Услови плаћања 45 дана
Датум_____________________
Број______________

Р

МП
35

Одговорно лице:____________________________
Потпис____________________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 11

Понуђач: _____________________________________________
Назив и седиште: _____________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ : ______________________________

ЈАВНА НАБАВКА Д 15-30 – набавка хлеба,кора за питу и квасца
Ред.
назив и опис
произвођач јединица
годишња
цена
бр.
производа
мере
количина артикла по
јед.мере са
испоруком
без ПДВ-а
Хлеб полубели
73.532
1.
кг
2.

3.

0,500кг, од
брашна ТИП -850
Коре за питу,
танке, највише 25%
воде, до 1 % соли,
степен коселости
до 3,5, паковање од
500 гр-5кг
Квасац пекарски,
свеж ,мин. 28 %
с.м. , цца 40-42 гр

кг

3.279

кг

513

цена
артикла по
јед.мере са
испоруком
са ПДВ-ом

укупна цена
артикла са
испоруком
без ПДВ-а

укупна цена
артикла са
испоруком са
ПДВ-а

УКУПНО:

М.П.

_____________________________________
Потпис одговорног лица
36

Спецификација сировина

Назив производа
Начин паковања и
транспорта

Свеж пекарски квасац
Оргинално упакован производ ( прописно затворена ПВЦ
фолија )
Транспорт наменским возилом у добром хигијенском стању

Нето количина оригиналног цца 40-42 гр
паковања
Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа
-Правилник о квалитету и другим захтевима за пекарски квасац (Сл. Лист 9/02, 56/03, 4/04)
-Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница ( Сл.лист СЦГ бр.4/2004,
12/2004, 48/2004 )
- Правилник о количинама пестицида, метала, металоида, хемитерапеутика, анаболика и
других супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл. лист СРЈ, бр. 5/92,
11/92 - испр. и 32/2002)
-Правилник о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима
за адитиве и њихове мешавине (Сл.лист СЦГ 56/03, 5/04, 16/05 )
48/2004.)
-Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету ( Сл.лист бр. 26/93)
-Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње
прераде и промета (Сл.гласник РС бр.72/10)
-Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у
храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Сл. Гласник РС бр. 25/2010)

Критеријуми за
одобравање производа
(параметри квалитета,
захтеви у погледу
безбедности)

Производ
не
може
бити
контаминиран
патогеним
микроорганизмима
Квалитет и безбедност према наведеним правилницима.
Производу не сме бити оштећена амбалажа.
Суве материје мин.28%
Произвођач/ дистрибутер мора да има успостављен систем
HACCP
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