Дпм ушеника средое ПТТ щкпле, Бепград Здравка Челара 16 Отвпрени ппступак Д 01/18
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 16
Број: 10/180
Датум: 28.11.2018. године
На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), а све у складу са чланом 20. истог Закона Дом ученика средње ПТТ
школе-Београд, ул.Здравка Челара број 16, у својству Наручиоца, дана 27.11.2018.упућује:
ПРЕДМЕТ:
ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈНВВ број
Д-01/18 - НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
Питање заинтересованог лица:

Molimo vas za pojašnjenja konkursne dokumentacije:
1) Na str.4 u tački 5 stoji :“naručilac u skladu sa čl.8 Zakona o javnim nabavkama sprovesti postupak
rezervisane
javne nabavke u kojem mogu učestvovati samo ustanove,organizacije ,udruženja ili privredni
subjekti za radno osposobljavanje ,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ako ta lica čine najmanje 30%
zaposlenih pri čemu svi učesnici u
zajedničkoj ponudi ili svi podizvođači moraju da budu iz navedene grupacije“
Obzirom na širok spektar proizvoda koji su predmet ove javne nabavke Postavlja se pitanje da li
je realno očekivanje
naručioca da de imati adekvatne ponuđače koji zadovoljavaju traženi kriterijum (uz sve ostale
navedene u konkursnoj
dokumentaciji)i da li de na ovaj način obezbediti nabavku pod najpovoljnijim uslovima.
Da li naručioc ostaje pri ovom zahtevu?
2) Kao prvi rezervni kriterijum za ocenjivanje ponuda ukoliko dve ili više ponuda imaju istu cenu
navodite
Duži rok pladanja što je besmisleno obzirom da je on u obrascu ponude fiksiran na 45 dana
3) Nigde nije naveden % iznos vrednosti ponude (sa ili bez PDV-a?) koji treba da stoji na
meničnom ovlašdenju
Koju izabrani ponuđač treba da dostavi uz menicu za dobro izvršenje posla (ni na strani 15 a ni u
modelima
okvirnog sporazuma I ugovora)
Unapred se zahvaljujem na odgovorima.
Molim za potvrdu prijema e-maila.
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Одговори:
1. Дом Ученика средње ПТТ школе, као наручилац у отвореном поступку јавне
набавке намирница за исхрану ученика број 01/18 од 09.11.2018. године одлучио се за
јавну набавку у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама, а у складу са
Препоруком Министарства за рад, запошљавање и социјална питања број
404-02-21/2014-05 од 25. јуна 2014.године.
2. На страни 24 конкурсне документације дошло је до техничке грешке у Обрасцу
понуде, тачка 5, тако да сада стоји:
“рок плаћања је до 45 дана по пријему фактуре“
Имајући у виду горе наведено, није потребно дефинисати нове резервне критеријуме.
3. На страни 15 конкурсне документације у тачки 11.(СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА), у пасусу:
“Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да пре закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења преда наручиоцу соло бланко меницу за добро извршење посла,
са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока“, додаје се: “у висини од
10% од понуђене цене без ПДВ-а“, тако да сада исправно гласи:
“Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да пре закључења уговора, као
средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу соло бланко меницу за добро
извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 30
дана дуже од дана истека уговореног рока“.
Наведена измена на исти начин врши се и у тексту на странама 28 и 29 конкурсне
документације у поглављу VI-МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, члановима 14 и
15, као и на страни 32 конкурсне документације, у поглављу VII-МОДЕЛ УГОВОРА,
у члану 4, тако да сада исправно гласи:
“Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да пре закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења преда наручиоцу соло бланко меницу за добро извршење
посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од
дана истека уговореног рока“.
Остали делови текста Конкурсне документације остају непромењени.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.

Kомисија за јавну набавку

Дпм ушеника средое ПТТ щкпле, Бепград Здравка Челара 16 Отвпрени ппступак Д 01/18
испуњени следећи услови и то: на основу Индекса потрошачких цена који објављује Републичког
завода за статистику у Републици Србији и профактуре понуђача/произвођача добара за добра која
нису евидентирана у Индексу потрошачких цена Републичког завода за статистику.
Купац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од седам дана. У
случају да Купац, након разматрања утврди да је захтев Добављача за корекцијом цена оправдан,
доставиће писану сагласност и предлог Анекса уговора о повећању цена.
10.2. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у
смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива
сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
Образац структуре цене мора да садржи све трошкове који морају бити урачунати у коначну цену.
Све понуде за набавку добара се дају на бази доставе добара ф-ццо магацин наручиоца истоварено.
Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако
што се упоређују њихове укупне цене исказане без ПДВ-а.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да пре закључења уговора, као средство финансијског
обезбеђења преда наручиоцу соло бланко меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока. Уз
потписану и оверену меницу треба да достави и менично овлашћење попуњено и оверено, потврду
о њеној регистрацији као и копију депо картона.
Под добрим извршењем посла наручилац подразумева испоруку добара која су предмет ове јавне
набавке у односу на процењене количине, уговорени квалитет и рок испоруке.
Уколико понуђач у току извршења уговора не буде у стању да на захтев наручиоца у понуђеном
року испоручи добра у оквиру процењених количина и утврђеног квалитета, наручилац ће се
наплатити преко менице.
Наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла се доставља за сваки
појединачно закључен уговор.
12. ПРОМЕНА ПРОИЗВОЂАЧА УГОВОРЕНИХ ДОБАРА ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ И
ДОКАЗИВИХ РАЗЛОГА
Након закључења уговора наручилац може да дозволи испоруку добара другог произвођача од
произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико Добављач из објективних
разлога (престанак привредног субјекта – произвођача понуђеног добра (стечај, ликвидација или
статусне промене које доводе до престанка привредног субјекта), престанак производње понуђеног
добра од стране произвођача и сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи
уговорена добра, а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да
предвиди до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и карактеристика
понуђеног, уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави доказ издат од стране
произвођача добра. Добављач је, такође, у обавези и да достави одговарајући доказ о објективним
разлозима немогућности испоруке уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.
Страна 15
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5. На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке
добара бр. Д-01/18, наручиоца Дом ученика средње ПТТ школе, Београд,
Здравка Челара 16, подносимо:
ПОНУДУ
бр. ______________ од ________________ за јавну набавку добара број Д-01/18, за
партију __________________________________________ (уписати број и назив
партије)
Укупна цена без ПДВ-а
(у динарима)
Укупна цена са ПДВ-ом
(у динарима)
Рок плаћања је до 45 дана по пријему
фактуре
Рок важења понуде не краћи од 90 дана
Потпис овлашћеног лица
понуђача:
Датум:
____. ____. 2018. године
________________________________

М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Страна 24
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За деп реализације угпвпра кпји се пднпси на 2020. гпдину, реализација угпвпра ће зависити пд
пбезбеђеоа средстава предвиђених Закпнпм кпјим се уређује бучет, пднпснп финансијски план
за 2020. гпдину.
Члан 11.
Прпдавац се пбавезује да дпбра кпја су предмет јавне набавке исппрушује Купцу са квалитетпм и
пдгпварајућпм пратећпм дпкументацијпм прецизираним у кпнкурснпј дпкументацији.
У тпку реализације ппјединашних угпвпра, Купац задржава правп да изврщи дпдатну хемијскпбиплпщку кпнтрплу исправнпсти намирница у пвлащћенпј институцији у Бепграду.
Укпликп кпнтрпла ппкаже да предметна дпбра не испуоавају услпве прпписане важећим
правилницима кпји регулищу хигијену и квалитет дпбара кпја шини предмет ппјединашнпг
угпвпра, пднпснп укпликп не испуоавају угпвпрени квалитет дпбара, Нарушилац задржава правп
на једнпстрани птказ угпвпра.
Члан 12.
За све упшене недпстатке – скривене мане, кпји нису били видљиви у мпменту пријема дпбара,
Нарушилац ће рекламацију са Записникпм п недпстацима дпставити Дпбављашу пдмах пп
утврђиваоу недпстатака тј. без пдлагаоа. Дпбављаш се пбавезује да најкасније у рпку пд 24
(двадесетшетири) шаса пп пријему рекламације птклпни недпстатке или дпбра са недпстацима
замени дпбрима угпвпренпг квалитета.
Члан 13.
Накпн закљушеоа угпвпра Нарушилац мпже да дпзвпли исппруку дпбара другпг прпизвпђаша пд
прпизвпђаша угпвпрених дпбара наведених у ппнуди, самп укпликп Дпбављаш из пбјективних
разлпга ( престанак привреднпг субјекта – прпизвпђаша ппнуђенпг дпбра (стешај, ликвидација или
статусне прпмене кпје дпвпде дп престанка привреднпг субјекта), престанак прпизвпдое
ппнуђенпг дпбра пд стране прпизвпђаша и сл.) и у слушају наступаоа вище силе, није у мпгућнпсти
да исппруши угпвпрена дпбра, а кпји су наступили ппсле ппднпщеоа ппнуде и кпје Дпбављаш није
мпгап да предвиди дп ппднпщеоа ппнуде. Нпвп дпбрп мпра да испуоава технишке захтеве из
пбрасца структуре цена и да је истпг или бпљег квалитета и карактеристика, пд квалитета и
карактеристика ппнуђенпг, угпвпренпг дпбра, за щта је Дпбављаш у пбавези да дпстави дпказ
издат пд стране прпизвпђаша дпбра. Дпбављаш је, такпђе, у пбавези и да дпстави пдгпварајући
дпказ п пбјективним разлпзима немпгућнпсти исппруке угпвпренпг дпбра, кап и када су ти
разлпзи наступили.
Члан 14.
Прпдавац гарантује да ће исппрушити угпвпренп дпбра према захтеву Купца, у рпку пд два дана. У
слушају да тп не исппщтује, сагласан је да надпкнади Купцу сву претрпљену щтету кпја услед тпга
настане.Ппнуђаш кпме буде дпдељен угпвпр дужан је да пре закљушеоа угпвпра, кап средствп
финансијскпг пбезбеђеоа преда нарушипцу сплп бланкп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у
висини пд 10% пд ппнуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од дана истека
уговореног рока. Уз пптписану и пверену меницу дпставити и менишнп пвлащћеое пппуоенп и
пверенп, потврду о њеној регистрацији кап и кппију депп картпна.
Ппд дпбрим изврщеоем ппсла нарушилац ппдразумева исппруку дпбара кпја су предмет пве
јавне набавке у пднпсу на прпцеоене кплишине, угпвпрени квалитет и рпк исппруке.
Укпликп ппнуђаш у тпку изврщеоа угпвпра не буде у стаоу да на захтев нарушипца у ппнуђенпм
рпку исппруши дпбра у пквиру прпцеоених кплишина и утврђенпг квалитета, нарушилац ће се
наплатити прекп менице.
Страна 28
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Члан 15.
Прпдавац гарантује да ће исппрушити угпвпренп дпбра према захтеву Купца, у рпку пд два дана. У
слушају да тп не исппщтује, сагласан је да надпкнади Купцу сву претрпљену щтету кпја услед тпга
настане.Ппнуђаш кпме буде дпдељен угпвпр дужан је да пре закљушеоа угпвпра, кап средствп
финансијскпг пбезбеђеоа преда нарушипцу сплп бланкп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у
висини пд 10% пд ппнуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од дана истека
уговореног рока. Уз пптписану и пверену меницу дпставити и менишнп пвлащћеое пппуоенп и
пверенп, потврду о њеној регистрацији кап и кппију депп картпна. Наведенп средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла се дпставља за сваки ппјединашнп закљушен
угпвпр.
У слушају да Прпдавац не изврщи свпје угпвпрене пбавезе у свему у складу са закљушеним
ппјединашним угпвпрпм и у складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације, изврщи их
делимишнп, касни са изврщеоем угпвпрених пбавеза, Нарушилац ће активирати наведенп
средствп финансијскпг пбезбеђеоа.
Члан 16.
Укпликп ппсле закљушеоа пвпг пквирнпг сппразума наступе пкплнпсти вище силе кпје дпведу дп
пметаоа или пнемпгућаваоа изврщеоа пбавеза дефинисаних пквирним сппразумпм, рпкпви
изврщеоа пбавеза ће се прпдужити за време трајаоа вище силе. Вища сила ппдразумева
екстремне и ванредне дпгађаје кпји се не мпгу предвидети, кпји су се дпгпдили без впље и
утицаја страна у пквирнпм сппразуму и кпји нису мпгли бити спрешени пд стране ппгпђене вищпм
силпм. Кап слушајеви вище силе сматрају се прирпдне катастрпфе, ппжар, ппплава, експлпзија,
трансппртне несреће, пдлуке пргана власти и сл. Страна у пквирнпм сппразуму ппгпђена вищпм
силпм, пдмах ће у писанпј фпрми пбавестити другу страну п настанку непредвиђених пкплнпсти и
дпставити пдгпварајуће дпказе.
Члан 17.
У слушају битних ппвреда пдредаба сппразума или ппвреда кпје се ппнављају, сппразум мпже да
раскине свака угпвпрна страна. Раскид сппразума захтева се писменим путем, уз раскидни рпк пд
15 (десет) дана.
Купац има правп једнпстранпг раскида пквирнпг сппразума и из других пбјективних разлпга, на
нашин предвиђен ставпм 1. пвпг шлана.
Раскидпм пквирнпг сппразума престаје мпгућнпст закљушеоа ппјединашних угпвпра између
Прпдавац и Купца.
Члан 18.
За све щтп није регулисанп пвим пквирним сппразумпм примеоиваће се пдредбе закпна кпји
регулищу пблигаципне пднпсе, кап и други прпписи кпји регулищу пву материју.
Члан 19.
Овај пквирни сппразум је закљушен у 4 (шетири) истпветна примерака пд кпјих пп 2 (два)
припадају свакпј страни у пквирнпм сппразуму.
ДОБАВЉАЧ:

КУПАЦ:

Напомена: Ппнуђаш пппуоава, парафира и пверава пквирни сппразум шиме пптврђује да
прихвата елементе пквирнпг сппразума.
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Члан 4.
Продавац гарантује да ће испоручити уговорено добра према захтеву Купца, у року од
два дана. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Купцу сву претрпљену
штету која услед тога настане.
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да пре закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења преда наручиоцу соло бланко меницу за добро извршење
посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од
дана истека уговореног рока. Уз потписану и оверену меницу доставити и менично
овлашћење попуњено и оверено, потврду о њеној регистрацији као и копију депо
картона.
Под добрим извршењем посла наручилац подразумева испоруку добара која су
предмет ове јавне набавке у односу на процењене количине, уговорени квалитет и рок
испоруке.
Уколико понуђач у току извршења уговора не буде у стању да на захтев наручиоца у
понуђеном року испоручи добра у оквиру процењених количина и утврђеног
квалитета, наручилац ће се наплатити преко менице.
Члан 5.
Продавац гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима
прихваћеним у Републици Србији.
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак
или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Купац ће
доставити писмену рекламацију Продавцу, који је дужан да изврши неопходну замену
истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.
Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.
Продавац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене,
надокнадити Купцу о свом трошку.
Члан 6.
Продавац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда
важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о
безбедности хране "Службени гласник РС бр. 41/09" и Правилника о општим и
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
"Службени гласник РС бр. 72/2010", те да ће уважити евентуалне примедбе
инспекцијских органа као да их је добио од Купца до момента преузимања уговорених
роба у магацину Купца.
Продавац се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе.
Продавац се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже
да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења
испоручене робе код Купца.
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