7. Образац изјаве понуђача да прихвата услове из конкурсне документације –
образац бр. 13.
* У случају подношења заједничке понуде, попуњени образац потписују и оверавају сви
чланови групе понуђача.
8. Образац изјаве понуђача да у потпуности испуњава обавезне услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 124/2012) – образац бр. 14.
* У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач попуњава образац потписује и
оверава печатом.
9. Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења – образац бр. 15.
* Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима, или овлашћени члан групе понуђача који је споразумом одређен да ће у
име групе понуђача дати средство обезбеђења.
10. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде – у поновљеном поступку –
образац бр. 16.
* Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима, или овлашћени члан групе понуђача који је споразумом одређен да ће у
име групе понуђача дати средство обезбеђења.
6.3. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком:
„Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку добара опрема
за домаћинство- за кухињу и пекару, редни број 1.1.7/15 - добра. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока
за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.
6.5. Захтеви у погледу рока испоруке, начина испоруке, места испоруке, начина и
услова плаћања
Рок испоруке не може бити дужи од 20 календарских дана од дана потписивања
уговора.
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеци.
Испорука уговорених предмета јавне набавке врши се на адресу: ул. Димитрије
Туцовић бр.1, централни магацин.
У уговорену цену улазе и следећи трошкови:
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Телефон
Телефакс
E-mail (електронска адреса понуђача)
Текући рачун и банка
Матични број
Порески број понуђача (ПИБ)
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач (не већи од 50%)
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

4. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА И РОКОВИ
Укупна цена (без ПДВ-а)
ПДВ
Укупна цена (са ПДВ-ом)
Гарантни рок је ______ месеци од дана монтаже и пуштања у рад предмета јавне набавке.
Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: Рок испоруке не може бити дужи од 20 каленадарских дана од дана закључења уговора.
Место испоруке: Добра се испоручују на адресу: Димитрије Туцовић бр.1 централна кухиња.
Начин и рок плаћања: након извршене испоруке, у року не краћем од 15 дана ни дужем од 45 дана од дана
пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр. ___________________________, који
се води код _______________________________ банке.
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.

Потпис одговорног лица
М.П.
_________________________________
Напомена:
* Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део 1. а делови 2. и 3. остају непопуњени.
** У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1
навести податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, односно податке о понуђачу, а под бројем 2. и 3. навести податке о
осталим члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно
број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде.
*** Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%,
односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне
набавке које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
**** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и
подизвођач.
***** Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, овај образац оверавају и потписују сви чланови групе
понуђача подносилаца заједничке понуде.
****** Део 4. обрасца понуде који се тиче цене и рокова ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА И ОВЕРАВА !
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9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку добара мале вредности Опрема за домаћинство - за кухињу и пекару, редни број ЈНД-М 1.1.7/15 – добра
Цена по
јединиц
Р.
Јед. Коли
Укупна
Назив
и мере
бр
мере чина
цена
без
ПДВ-а
Rасхладни
уређај
–
фрижидер,
100-200л
инокс
AISI
304,
дисплеј
за
ком
2
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

праћење тепературе, самоотапајући, оквирних димензија
720x830x2020 мм, додатак до три подесиве решетке одговарајућих
димензија, сходно претходним подацима
Расхладни орман – фрижидер, Унутрашња и спољна површина
AISI 304, расхладни систем у моноблок изведби, полиуретанска
изолација 60мм, самозатварајућа врата са магнетном гумом,
пластифициране жичане решетке (3ком) подесиве по висини,
подесиве ногице по висини, електронски регулатор аутоматског
рада, динамично хлађење, отапање испаривача ел. Грејачима,
присилно испаравање кондензоване воде, запремина 620л, да може
да стане гастро посуда GN 2/1,температурно подручје од -2/+8оC
Инсектрон лампа за површину од 250 м2 , са 3 лампе снаге до 15W,
оквирних димензија: 400х600х120
Спирални миксер за тесто са мобилном киблом од прохрома AISI
304, капацитет брашна (Не замеса!) 50кг, оквирних димензија
720х1120х1310, снаге до 3,7 кW
Аутоматска векнарица-машина за савијање хлеба, 2 ваљка са
улазним транспортером и фолингом за припрему (тањење) теста
лопте;опсег савијања од 20 - 2500 гр; са штеловањем ваљака и
платна; штеловање дужине и чврстине векне; димензија 1000 x 800
x 1100.
Аутоматска делилица за тесто, димензија: 730х730х1450, капацитет
: мах 30 тестених у мин., масе од 25 до 90г
Санитарни умиваоник, инокс димензија 500x400, активирање воде
коленом, временско искључивање воде
Затворени пекарски сто од инокса AISI 304 са ПВЦ подлогом,
димензија 2000x900x850
Радни сто са точкићима и средњом полицом 1000 x 700 x 850mm,
инокс AISI 304
Горњи кухињски елементи Димензије : дубина 350мм, висина
600мм, ширина 800мм Отворен са средишњом полицом, израђен од
иноксa AISI 304
Зидна хауба за пекару, димензија дубина 1800мм, висина 600мм,
ширина 2000мм, инокс AISI 304

Цена без ПДВ-а: __________________
ПДВ:
___________________

ком

3

ком

4

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

2

ком

4

ком

1

Цена са ПДВ-ом: _________________

Потпис одговорног лица
М.П.
_______________________
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у вертикалну колону „Назив произвођача и тип машине“ уписати назив произвођача и тип машине;
у вертикалну колону „Цена без ПДВ-а“ уписати колико износи цена без ПДВ-а за тражени артикал;
у вертикалну колону „Цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи цена са ПДВ-ом за тражени артикал, а добија
се тако што се јединична цена без ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а за тражени артикал.
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