Oсновна школа
''Павле Илић-Вељко''
Прахово
Број: 02-4/23
Датум: 20..10.2021. год.
На основу члана 27. став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама(''Службени
гласник РС'' бр. 91/2019), члана 37. Правилника о ближем уређењу планирања набавки,
спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама Основне школе
''Павле Илић-Вељко'' Прахово и Одлуке о покретању поступка набавке добара број 024/21 од 13.10.2021. године Основна школа ''Павле Илић-Вељко''Прахово упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 3/2021
Набавка добара: набавка ужине за ученике школе
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: Основна школа „Павле Илић-Вељко“ ул. Кнеза Михајла 1,
19330 Прахово тел 019 3524 050 e mail osprahovo@gmail.com
Матични број 07129157 ПИБ 100565337
Установа-корисник буџетских средстава
Делатност: основно образовање и васпитање
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: набавка ужине за ученике школе према приложеном јеловнику
ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: Набавка се спроводи као набавка на коју се не
примењује Закон о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр. 91/2019). Предметна
набавка се спроводи у складу са одредбама члана 27.став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама, као и у складу са другим важећим позитивноправним прописима Републике
Србије. Примењују се одредбе Правилника о ближем уређењу планирања набавки,
спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама Основне школе
''Павле Илић-Вељко'' Прахово
МЕСТА И РОК ИСПОРУКЕ: Ужина се испоручује до кухињских просторија у матичној
школи у Прахову и у издвојеном одељењу школе у Радујевцу у периоду од 7 сати до 900
сати сваког наставног дана одређеног календаром образовно-васпитног рада за основне
школе за школску 2021/2022. годину почев од дана који ће ће бити одређен уговором о
набавци ужине до задњег наставног дана школске 2021/2022 године на основу претходно
пријављеног бројног стања од стране Наручиоца и у складу са састављеним приложеним
јеловником.
Понуђач треба да понуди укупну и просечну цену по ужини на дневном нивоу за јеловник
који је састављен за 4 недеље
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ
Понуђач мора да буде регистрован за обављање делатности и да испуњава законом
прописане услове за обављање делатности.
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Понуђач треба да испуњава законом прописане услове за учешће у поступку
набавке, Самим подношењем понуде понуђач гарантује да испуњава законом прописане
услове за учешће у поступку набавке.
Квалитет
Добра - ђачке ужине морају бити I квалитета односно припремљене од
намирница I класе (квалитета) и здравствено безбедна, у складу са нормативима
утврђеним позитивним законским прописима.
Предметна добра морају бити свеже припремљена, морају испуњавати услове у
погледу траженог састава и нето тежине, морају бити у року употребе, морају бити
истоветна произвођачки декларисаном квалитету и категорији добара и морају
одговарати прописаним важећим стандардима.
За квалитет и здравствену исправност испоручених добара и испуњеност
санитарно - техничких услова приликом припреме и дистрибуције добара, одговоран је
Добављач.
Добављач је дужан да обезбеди испуњеност прописаних услова у вези са
хигијеном хране, у складу са Законом о безбедности хране и другим прописима.
Добављач је дужан да превоз и истовар добара врши на начин којим се обезбеђује њихова
здравствена и хигијенска исправност, односно да се добра испоручују искључиво
специјализованим транспортним возилима и у одговарајућем паковању који су намењени
за ту врсту добара. Добављач је дужан да испоруку добара врши у складу са важећим
стандардима квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности
хране и другим прописима.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА је најнижа просечна
цена ужине на дневном нивоу.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену просечну цену на дневном
нивоу, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба, а које ће се обавити у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима,
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући
само
један
папир
и
том
понуђачу
ће
бити
додељен
уговор.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда се подноси на српском језику на обрасцима који су достављени уз овај позив.
Све потребне стране образаца морају бити попуњене јасно, читко, на предвиђеним
местима обрасци морају бити потписани и оверени печатом(ако понуђач користи печат)
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда.
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће само
ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа.Потписивањем понуде понуђач се
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изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из позива за подношење
понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику
НАЧИН ПОНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом образац 1. и образац 2.
УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:
-Решење АПР којим понуђач доказује да може да обавља делатност (фотокопија)
Понуђач треба да поднесе понуду у затвореној коверти на којој је наведена адреса школе
ОСНОВНА ШКОЛА ''ПАВЛЕ ИЛИЋ.-ВЕЉКО'' УЛ. КНЕЗА МИХАЈЛА БРОЈ 1, 19330
ПРАХОВО, са назнаком: ’’набавка број 3/2021-Понуда за набавку: ужина за ученике - НЕ
ОТВАРАТИ-’’
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.
РОК ЗА ПОНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: је 29.10.2021 године, до 10:00 часова, без обзира на
начин доставе, тако да до тада понуда мора да стигне код наручиоца.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се обавити дана 29.10.2021. године у 10:15 часова, у
просторијама ОШ ''Павле Илић-Вељко'' у Прахову. Благовременим ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу школе најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00
часова. Понуде које стигну након наведеног рока неће бити узете у разматрање.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Војиновић Иванка, телефон школе 019 3524 050
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац 1

Понуда бр _________ од ____________(уписати датум) за набавку на коју се не
примењује закон о јавним набавкама-набавка ужине за ученике за Основну школу ''Павле
Илић-Вељко'' Прахово набавка број 3/2021.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђачa

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Лице одговорно за потписивање уговора
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача
и назив банке:

2)ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
2) назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој
Понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификацикони број
Име особе за контакт
2) Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификацикони број
Име особе за контакт
3) Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификацикони број
Име особе за контакт

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Предмет набавке добара је ђачка ужина за школску
2021/2022. годину, за потребе ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово, према јеловнику датом
у позиву за подношење понуда број 02-4/23 од 20.10.2021. године
6.) Ц Е Н А: Цена треба да буде изражена као просечна цена ужине на дневном нивоу
просечна цена ужине у динарима без
ПДВ-а на дневном нивоу
Просечна цена ужине у динарима са
ПДВ-ом на дневном нивоу
7) НАЧИН ПЛАЋАЊА Плаћање по закљученом уговору Наручилац ће извршити, по
извршеној испоруци добара, уплатом на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна-фактуре
8) РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:
Изабрани понуђач је дужан да захтевана добра испоручује сукцесивно, сваког наставног
дана одређеног календаром образовно-васпитног рада за основне школе за школску
2021/2022.годину почев од од дана који ће ће бити одређен уговором о набавци ужине за
ученике до задњег наставног дана школске 2021/2022 године, на основу претходно
пријављеног бројног стања од стране Наручиоца и у складу са траженим јеловником.
Изабрани понуђач је дужан да испоруку врши по следећој динамици:
у периоду од 7 сати до 900 сати у школи у Прахову и у издвојеном одељењу у Радујевцу
9).МЕСТО ИСПОРУКЕ: до кухињске просторије Наручиоца у матичној школи у
Прахову и у издвојеном одељењу у Радујевцу
10).РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је ______________ дана од дана отварања понуда (уписати
рок важења понуде који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
Датум и место
_______________________
М.П.

Потпис понуђача
________________________

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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Образац 2.
ЈЕЛОВНИК У КОЈИ ТРЕБА УПИСАТИ ЦЕНЕ
Прва недеља
дан
Назив производа

1
2
понедељак Кроасан са виршлом
100г.
1 банана
уторак
Кифла са џемом 100г
Млеко 0,2л
среда
Интегрални сендвич са
пилећим прсима 100г
четвртак
петак

1
2
понедељак Пица 100г

среда
четвртак
петак

Цена са
ПДВ-ом по
ком.

Укупна цена
на дневном
ниву без
ПДВ-а

3

4

5

Цена без
ПДВ-а по
ком.

Цена са
ПДВ-ом по
ком.

Укупна цена
на дневном
ниву без
ПДВ-а

3

4

5

Укупна
цена на
дневном
нивоу са
ПДВ-ом
6

Пројара 100г
Јогурт 0, л
Путер кифла
Чоколадно млеко 0,2л

Друга недеља
дан
Назив производа

уторак

Цена без
ПДВ-а по
ком.

Укупна
цена на
дневном
нивоу са
ПДВ-ом
6

Сирињавка са
кукурузним брашном
100г.
1 јабука
Кифла са кремом 100г
Млеко 0,2 л
Кроасан са
шунком100г.
Интегралне погачице
100г
Јогурт 0,2 л
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Трећа недеља
дан
Назив просизвода

1
2
понедељак Гибаница 100г
Јогурт 0,2л
уторак
Кифла са џемом 100г
1 банана
среда
Сендвич са
печеницом100 г
.
четвртак
Интегралне погачице
100г
петак

1
2
понедељак Пица 100г

среда
четвртак
петак

Цена са
ПДВ-ом по
ком.

Укупна цена
на дневном
ниву без
ПДВ-а

3

4

5

Цена без
ПДВ-а по
ком.

Цена са
ПДВ-ом по
ком.

Укупна цена
на дневном
ниву без
ПДВ-а

3

4

5

Укупна
цена на
дневном
нивоу са
ПДВ-ом
6

Путер кифла 100г
Чоколадно млеко 0,2л

Четврта недеља
Дан
Назив производа

уторак

Цена без
ПДВ-а по
ком.

Укупна
ена на
дневном
нивоу са
ПДВ-ом
6

Кифла са сиром 100г
1 јабука
Савијача са месом 100г
Кифла са кремом 100г
Млеко 0,2 л
Пројара 100г
Јогурт 0,2 л

Напомена: Јединичне цене из понуде су фиксне, коначне и не могу се мењати.
Укупна цена ужине за 4 недеље без ПДВ-а
(сабрати износе из колоне 5)
Укупна цена за 4 недеље са ПДВ-ом
(сабрати износе из колоне 6)
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Просечна цена ужине на дневном нивоу без
ПДВ-а(укупна цена ужине за 4 недеље без
ПДВ-а подељено са 20 дана)
Просечна цена ужине на дневном нивоу са
ПДВ-ом (укупна цена ужине за 4 недеље са
ПДВ-ом подељено са 20 дана)

Датум и место
_______________________
М.П.

Потпис понуђача
________________________
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