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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
у отвореном поступку
за јавну набавку Бр. ЈН-01/2017
Храна за исхрану животиња у Зоо врту у Бору у сукцесивној испоруци
до краја текуће године обликована у 16 партије и то :
Партија 1- Јунеће месо за исхрану животиња
Партија 2- Пилеће месо за исхрану животиња
Партија 3- Риба за исхрану животиња
Партија 4- Воће за исхрану животиња
Партија 5- Поврће за исхрану животиња
Партија 6- Сено детелина
Партија 7- Сено ливадско
Партија 8- Слама
Партија 9- Кукуруз
Партија 10- Пшеница
Партија 11- Овас
Партија 12- Храна за прице, рибице и корњаче
Партија 13- Храна за рептиле
Партија 14- Грануле за мачке
Партија 15- Хлеб
Партија 16- Кондиторски производи

Дана 08.03.2017.године
Објављено на Порталу јавних набавки
позив за подношење понуда објављен на Поралу Службених гласила РСи база
прописа
Датум и време
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
78/2017 од дана 06.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
79/2017 од дана 06.03.2017.године , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку, број ЈН-1/2017 - Храна за
исхрану звери у Зоо врту у Бору у сукцесивној испоруци до краја текуће године
обликована у 16 партије
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП “ Зоолошки врт „ Бор
Адреса: Др. Миловановића бб
Интернет страница: wwwzoovrtbor
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набвке.
3. Предмет јавне набавке (број ЈН-1/2017) је набавка добра - Храна за исхрану животиња
у Зоо врту у Бору у сукцесивној испоруци до краја текуће године обликована у 16 партије и
то :
Број партије

Назив партије

Ознака из општег речника набавке

Партија 1

Јунеће месо за исхрену животиња

15111100

Партија 2

Пилеће месо за исхрену животиња

15112130

Партија 3

Риба за исхрану животиња

03311230

Партија 4

Воће за исхрану животиња

03222000

Партија 5

Поврће за исхрану животиња

03221000

Партија 6

Сено детелина

15712000

Партија 7

Сено ливадско

15712000

Партија 8

Слама

03114100

Партија 9

Кукуруз

03211200

Партија 10

Пшеница

03211100

Партија 11

Овас
Храна за прице, рибице и корњаче

03211600

Партија 13

Храна за рептиле

15710000

Партија 14

Грануле за мачке

15710000

Партија 15

Хлеб

15811100

Партија 16

Кондиторски производи

15800000

Партија 12

03211900

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба):
Лица за контакт:
Мијаиловић Јелена,тел.број 030/215-0029
Е - mail адреса: zoovrt030@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
Предмет јавне набавке је набавка добра - редни број набавке: ЈН-1/2017 - Храна за
исхрану животиња у Зоо врту у Бору у сукцесивној испоруци од краја године обликована у
16 партије и то :
Број партије

Назив партије

Ознака из општег речника набавке

Партија 1

Јунеће месо за исхрену животиња

15111100

Партија 2

Пилеће месо за исхрену животиња

15112130

Партија 3

Риба за исхрану животиња

03311230

Партија 4

Воће за исхрану животиња

03222000

Партија 5

Поврће за исхрану животиња

03221000

Партија 6

Сено детелина

15712000

Партија 7

Сено ливадско

15712000

Партија 8

Слама

03114100

Партија 9

Кукуруз

03211200

Партија 10

Пшеница

03211100

Партија 11

Овас
Храна за прице, рибице и корњаче

03211600

Партија 13

Храна за рептиле

15710000

Партија 14

Грануле за мачке

15710000

Партија 15

Хлеб

15811100

Партија 16

Кондиторски производи

15800000

Партија 12

03211900
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III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња у Зоо врту
1 Партија – Јунеће месо за исхрану животиња
За потребе свакодневне исхране звери, становника Зоолошког врта у Бору потребно
је:
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив добра
Јунећа плећка БК
Јунећа ребра
Јунећа срца
Јунећа јетра
Јунећи језици

кг
5100
4000
1500
250
250

-Укупна годишња количина испоруке јунећег меса је количина од 11.100 кг.
-Испоручена роба мора да буде квалитета погодног за људску употребу.
-Роба мора да има валидан рок трајања.
-Роба не сме у себи имати страна тела.
-Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
-Роба не сме да је трула, гњила и плесњива.
-Може да буде ситнија.
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то једном седмично.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер.
Свака испорука добра уз отпремницу мора имати оверен атест о здравственој
исправности производа, и мора бити правилно упаковано и достављено у складу са свим
санитарним и ветеринарским правилима и условима .
Напомена:
Понуђено добро мора задовољити и испуњавати све прописане услове и стандарде
у складу са важећим прописима, Законом о безбедности хране, Закона о ветеринарству,
Закона о добробити животиња и другим важећим прописима .
Понуђач мора да се бави клањем, обрадом и прометом робе и да има сертификат
ИСО 22000

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: _________
Датум: _____________
___________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017 - Храна за исхрану животиња у Зоо врту
2 Партија – Пилеће месо за исхрану животиња
За потребе свакодневне исхране звери, становника Зоолошког врта у Бору потребно
је:
-Укупна годишња количина испоруке пилећег меса је количина од 850 кг.
-Испоручено добро мора да буде квалитета погодног за људску употребу.
-Пилетина мора да буде у целости без главе, свежа и очишћена ( од перја, црева и
цревних садржаја)
-Роба мора да има валидан рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи.
-Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно постављену декларацију
прописану стандардима Републике Србије.
-Добро не сме у себи имати страна тела.
-Добро не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
-Добра не смеју бити нагрижена од стране птица, глодара или било којих других
животиња.
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то једном месечно.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер.
Свака испорука добра уз отпремницу мора имати оверен атест о здравственој
исправности производа, и мора бити правилно упаковано и достављено у складу са свим
санитарним и ветеринарским правилима и условима .
Напомена:
Понуђено добро мора задовољити и испуњавати све прописане услове и стандарде
у складу са важећим прописима, Законом о безбедности хране, Закона о ветеринарству,
Закона о добробити животиња и другим важећим прописима .
Понуђач мора да се бави клањем, обрадом и прометом робе и да има сертификат
ИСО 22000

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________

____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
3 Партија – Риба за исхрану животиња
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребно
је:
-Укупна годишња количина испоруке рибе (ослић) је количина од 830 кг.

-Испоручено добро мора да је квалитета погодног за људску употребу.
-Добро мора бити у комаду са очишћеном утробом без главе.
-Добро мора да има важећи рок трајања.
-Испоручује се у паковању од 10кг.
-Амбалажа не сме бити оштећена.
-Добро мора бити дубоко смрзнуто.
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то једном месечно.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер
Свака испорука добра уз отпремницу мора имати оверен атест о здравственој
исправности производа, и мора бити правилно упаковано и достављено у складу са свим
санитарним и ветеринарским правилима и условима .
Напомена:
Понуђено добро мора задовољити и испуњавати све прописане услове и стандарде
у складу са важећим прописима, Законом о безбедности хране, Закона о ветеринарству,
Закона о добробити животиња и другим важећим прописима .
Понуђач мора да има сертификат ИСО 22000.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________

____________________________________________
(Потпис и печат )

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 7 од 181

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
4 Партија – Воће за исхрану животиња
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребно је:
Р.б

Назив добра

1.

Банане

2.

Јабука
црвена
и жута

3.

Грожђе
црно и бело

4.

Киви

5.

Поморанџе

6.

Мандарине

7.

Крушке

8.

Шљиве

9.

Суве
шљиве

10.

Суве кајсије

11.

Суве

Опис добра

кг

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање:Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена.Роба мора бити слаткасто-киселог укуса. Роба не сме бити ситна. Роба мора
бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена Роба мора бити зрела, крупног грозда. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела, слатка и сочна. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на
себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин оштећена. Роба је без коштица. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на
себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин оштећена. Роба је без коштица. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на
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себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин оштећена. Роба је без коштица. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на
себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин оштећена. Роба је без коштица. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела, крупна, слатка и црвене боје Роба не сме бити
смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора
да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.

-Укупна годишња количина испоруке воћа је количина од 3.515 кг.
-Добро мора бити са декларацијом.
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то једном седмично.
-Место испоруке добра – франко ЈП Зоолошки врт Бор, ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер
-За потребно добро – воће - периоди снабдевања и потребне количине, ближе суодређени и дати у
обрасцу понуде.
Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња у Зоо врту
5 Партија – Поврће за исхрану животиња
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребно је:
Р.б.

Назив добра

1.

Красавац
свежи

2.

Парадајз

3.

Црвена
паприка

4.

Шаргарепа

5.

6.

7.

Тиквице
беле

Купус

Зелена
салата
(ком)

8.

Кромпир
бели

9.

Црни лук

10.

Црвена
ротквица
(веза)

11.

Цвекла

Опис добра
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на било који начин
оштећена. Роба мора бити зрела . Роба не сме бити смрзнута или замрзавана Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме
бити нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на било који начин
оштећена. Роба мора бити зрела . Роба не сме бити смрзнута или замрзавана Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме
бити нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на било који начин
оштећена. Роба мора бити зрела и свежа. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула. Може да буде
ломљена, неправилног облика и ситнија. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити зрела и свежа. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити зрела,свежа и зелене боје. Роба не сме бити смрзнута
или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити свежа, пуне главице, конзумне величине. Роба не сме
бити смрзнута или замрзавана.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Кромпир не сме да је проклијао. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула. Роба
не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба може бити ситнија.Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула, нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити ситнија. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити осредње величине или ситнија. Роба не сме бити
смрзнута или замрзавана.
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Целер

13.

Карфиол

14.

Грашак
смрзнути

15.

Боранија
смрзнита

16.

Диња

17.

Лубеница

18.

Кукуруз
шећерац
смрзнути

19.

Блитва
(ком)

20.

Броколи

Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на било који начин
оштећена. Роба мора бити зрела и свежа. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула. Може да буде
ломљена, неправилног облика и ситнија, здраве-беле боје. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима Републике Србије. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба
не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима Републике Србије. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба
не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити зрела и сочна. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима Републике Србије. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба
не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих других животиња
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или
на било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба
мора да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула. Може да буде
ломљена, неправилног облика и ситнија. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.

-Укупна годишња количина испоруке воћа је количина од 5.555 кг.
-Добро мора бити са деклатацијом.
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то једном седмично.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер
-За потребно добро – поврће - периоди снабдевања и потребне количине, ближе су одређене и
дате у обрасцу понуде.
Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
6 Партија – Сено детелина
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребна
је:
-Укупна годишња количина испоруке сена - детелине луцерке или одговарајуће је количина од 1.400
бала, просечне тежине од по 12кг.
-Испорука сена- детелине луцерке или одговарајућемора да је квалитета погодног за животињску
исхрану
-Сено - детелине луцерке или одговарајућемора да је суво са максималним дозвољеним
процентом влаге 14%, зелене боје, да има листове на стабљики.
-Квалитет сена - детелине луцерке или одговарајућемора бити прве класе, што подразумева да
наведенодоброне сме бити мокро, без буђи и прашине као и без присуства дрвенастих односно
шибљастих и трнастих остатака.
-Део сена - детелине луцерке или одговарајућемора бити прошлогодишњег (50%) и један део
овогодишњег рода откоса (50%).
-Сено - детелине луцерке или одговарајућемора бити балирано.
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца у периоду од априла до
новембра текуће године.
-Место испоруке добра – франко ЈП Зоолошки врт Бор, ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Напомена: Приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сенари
Зоолошког врта. Пре истовара робе дежурни Ветеринар Зоолошког врта Бор или директор
мора да установи квалитет робе из ове партије и уколико роба не одговара очекиваном
квалитету има дискреционо право да робу одбије. Приликом испоруке робе магационер је у
обавези да преброји бале сена након чега се саставља записнико пријему робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________

____________________________________________
(Потпис и печат )

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 12 од 181

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
7 Партија – Сено ливадско
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребна
је:
-Укупна годишња количина испоруке сена (ливадско) је количина од 1.250 бала, просечне тежине од
по 12кг.
-Испорука сена ( ливадско) мора да је квалитета погодног за животињску исхрану
-Сено ( ливадско) мора да је суво са максималним дозвољеним процентом влаге 14%.
-Квалитет сена (ливадско)мора бити прве класе, што подразумева да наведено добро не сме бити
мокро, без буђи и прашине као и без присуства дрвенастих односно шибљастих и трнастих
остатака.
-Део сена ( ливадско) мора бити прошлогодишњег (50%) и један део овогодишњег рода откоса
(50%).
-Сено ( ливадско) мора бити балирано.
- Достава добра врши се сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца у периоду од априла до
новембра текуће године.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Напомена :Приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сенари
Зоолошког врта. Пре истовара робе дежурни Ветеринар Зоолошког врта Бор или директор
мора да установи квалитет робе из ове партије и уколико роба не одговара очекиваном
квалитету има дискреционо право да робу одбије. Приликом испоруке роба магационер је у
обавези да преброји бале сена након чега се саставља записник о пријему робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
8 Партија – Слама
За потребе свакодневне простирке животиња, становника
потребна је:

Зоолошког врта у Бору

-Укупна годишња количина испоруке сламе је количина од 1.400 бала, просечне тежине од по 10кг.
-Испорука сламе мора да је квалитета погодног за животињску употребу (простирка за животиње)
-Слама мора да је сува са максималним дозвољеним процентом влаге 14%.
- Квалитет сламемора бити прве класе, што подразумева да наведено добро не сме бити мокро,
без буђи и прашине као и без присуства дрвенастих односно шибљастих и трнастих остатака..
-Деосламе мора бити прошлогодишње (50%) и један део овогодишње жетве (50%).
-Слама мора бити балирана.
- Достава добра врши се сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца у периоду од априла до
новембра текуће године.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор, ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Напомена :Приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сенари
Зоолошког врта. Пре истовара робе дежурни Ветеринар Зоолошког врта Бор или директор
мора да установи квалитет робе из ове партије и уколико роба не одговара очекиваном
квалитету има дискреционо право да робу одбије. Приликом испоруке роба магационер је у
обавези да преброји бале сламе након чега се саставља записник о пријему робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
9 Партија – Кукуруз
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребна
је:
-Укупна годишња количина испоруке кукуруза је количина од 6.500 кг.
-Испоручена роба мора да је квалитета погодног за животињску исхрану.
-Роба мора да је сува са максималним дозвољеним процентом влаге 20%.
-Кукуруз се испоручује у платненим џаковимакоји морају бити везани манилом.
-Роба не сме да има у себи страна тела.
-Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
-Роба не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
-Зрно мора да буде цело, здраво, ненагрижено, без видљивих знакова деформитета и
неисправности.
-Кукуруз мора бити окруњен.
-Део кукуруза мора бити прошлогодишње (50%) и један део овогодишње бербе (50%).

-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца у периоду од априла до
новембра текуће године.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Напомена :Приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сенари
Зоолошког врта. Пре истовара робе дежурни Ветеринар Зоолошког врта Бор или директор
мора да установи квалитет робе из ове партије и уколико роба не одговара очекиваном
квалитету има дискреционо право да робу одбије. Приликом испоруке роба магационер је у
обавези да исту измери, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња у Зоо врту
10 Партија – Пшеница

За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребна је:
-Укупна годишња количина испоруке пшенице је количина од 2.000 кг.
-Испоручена роба мора да је квалитета погодног за животињску исхрану.
-Роба мора да је сува са максималним дозвољеним процентом влаге 13%.
-Пшеница се испоручује у платненим џаковима који морају бити везани манилом.
-Роба не сме да има у себи страна тела.
-Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
-Роба не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
-Зрно мора да буде цело, здраво, ненагрижено, без видљивих знакова деформитета и
неисправности.
-Део пшенице мора бити прошлогодишње (50%) и један део овогодишње жетве (50%).
-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца у периоду од априла до
новембра текуће године.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Напомена :Приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сенари
Зоолошког врта. Пре истовара робе дежурни Ветеринар Зоолошког врта Бор или директор
мора да установи квалитет робе из ове партије и уколико роба не одговара очекиваном
квалитету има дискреционо право да робу одбије. Приликом испоруке роба магационер је у
обавези да исту измери, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
11 Партија – Овас

За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребна је:
-Укупна годишња количина испоруке овса је количина од 5.000 кг.
-Испоручена роба мора да је квалитета погодног за животињску исхрану.
-Роба мора да је сува са максималним дозвољеним процентом влаге 13%.
-Овас се испоручује у платненим џаковима који морају бити везани манилом.
-Роба не сме да има у себи страна тела.
-Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
-Роба не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
-Зрно мора да буде цело, здраво, ненагрижено, без видљивих знакова деформитета и
неисправности.
-Део овса мора бити прошлогодишње (50%) и један део овогодишње жетве (50%).

-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву и потреби Наручиоца у периоду од априла до
новембра текуће године.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Напомена :Приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сенари

Зоолошког врта. Пре истовара робе дежурни Ветеринар Зоолошког врта Бор или директор
мора да установи квалитет робе из ове партије и уколико роба не одговара очекиваном
квалитету има дискреционо право да робу одбије. Приликом испоруке роба магационер је у
обавези да исту измер, након чега се саставаља записник о пријему робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________

____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
12 Партија – Храна за птице, рибице и корњаче
За потребе свакодневне исхране птица, рибица и корњача, становника Зоолошког врта у
Бору потребно је:
Ред.
број
1.

НАЗИВ ДОБРА
Храна за птице
Црни сунцокрет у
семену

2.

Бар клас

3.
Мешавина
зрнасте хране
за велике
папагаје 1

4.

Опис добра
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану птица. Роба се испоручује у џаковима од 10 кг. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно постављену декларацију
прописану стандардима Републике Србије, са именом произвођача, са
описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, птица, глодара или било
којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула,
влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану птица. У паковању се налазе цели кластови. Роба се испоручује у
паковању од 1кг.Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са
именом произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј.
роком до које се храна може безбедно користити за исхрану животиња. Роба
не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану птица. Роба се испоручује у оригиналном паковању, у џаковима не
тежим од 15 кг. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и
роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно користити за
исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба
не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други
начин ветеринарски неисправна.Мора да има следећи састав:
1. Савраника 17 %
2. Хељда 10 %
3. Белисунцокрет 9%
4. ОвасПеелед 6 %
5. Белипросо 6 %
6. Саренисунцокрет 5 %
7. Екструдиранагранула 5 %
8. Конопља 4 %
9. Комадисаргарепе 4 %
10. Светлосеме 4 %
11. Црвенааустралијскасецернатрска 3 %
12. Пиринац 3 %
13. Семебундеве 3 %
14. Набубрелапсеница 3 %
15. Кукуруз 3 %
16. БелиДари 3 %
17. Сувогроздје 3 %
18. Семенакраставца 3 %
19. Ораси 2 %
20. Црвенипросо 2 %
21. Љутапаприка 1 %
22. Сипак 1 %
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану птица. Роба се испоручује у оригиналном паковању, у џаковима не

Јед.
мере
кг

Количина
150

кг

30

кг

60

Мешавина
зрнасте хране
за велике
папагаје 2

5.
Концетрат 1
(за ћурке)

тежим од 15 кг. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и
роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно користити за
исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба
не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други
начин ветеринарски неисправна.Мора да има следећи састав:
1. Црнисунцокрет 25 %
2. Саренисунцокрет 17 %
3. Белисунцокрет 13 %
4. Белипросо 10 %
5. Светлосеме 5 %
6. Уљанарепица 5 %
7. Овас 5 %
8. Хељда 2,8 %
9. Сафраника 2 %
10. Конопља 2 %
11. Пиринац 0,8 %
12. Ораси 0,5 %
13. Псеница 0,5 %
14. Црвенааустралијскасецернатрска 0,4 %
15. БелиДари 0,4 %
16. Ланеносеме 0,4 %
17. Семебундеве 0,2 %
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у џаковима не тежим од 10 кг. Роба
мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има
истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и
роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно користити за
исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба
не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин
ветеринарски неисправна. По саставу мора да има минимум 28% протеина
за ћурке до 6 недеља старости.

кг

60

кг

100

6.

Концетрат 2
(за ћурке)

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у џаковима не тежим од 10 кг. Роба
мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има
истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и
роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно користити за
исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба
не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин
ветеринарски неисправна. По саставу мора да има минимум 24% протеина
за ћурке од 6 до 10 недеља старости.

кг

100

7.

Храна за тигрице

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану птица. Роба се испоручује у оригиналном паковању од 400г. Роба
мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има
истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и
роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно користити за
исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба
не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други
начин ветеринарски неисправна. Сировински састав:
Зрнаста хранива, зрна индустријског биља
просо бели 60%
Просо жути 18%
светло семе 16%
љуштени овас 3%

кг

250

мухар 3%

8.

Храна за егзоте

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану птица. Роба се испоручује у оригиналном паковању од 400г. Роба
мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има
истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и
роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно користити за
исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба
не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други
начин ветеринарски неисправна. Сировински састав:
Зрнаста хранива, зрна индустријског биља
мухар 70%
просо 20%
светло семе 10%

9.

Тубифлекс

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану тропских рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл, и састоји
се од коцкица сушених црвића који морају бити дезинфиковани. Роба мора
да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи.

10.

Лиснато сушено
поврће

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану тропских рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл, и мора да
садржи спирулину поред основног састава. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи.

11.

Ларве за исхрану
рибица

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану тропских рибица. Роба се испоручује у паковању од 200г, која садржи
сушене ларве комараца. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно
и видно назначен на појединачној амбалажи.

Храна за оскаре

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану тропских рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл, поред
основног састава мора да садржи спирулини и пигмент за појачавање црвене
боје. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен
на појединачној амбалажи.

12.

кг

21

200
ком

ком

200

200
ком
150
ком

13.

Храна за оранду

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану хладноводних рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл. Роба
мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи.

Ком

150

14.

Спирулина

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл.Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи.

Ком

50

15.

Храна гамариус

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану корњача. Роба се испоручује у паковању од 60мл, која мора да
садржи дезинфиковане сушене рачиће. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи.

Ком

150

16.

Грануле биљног
порекла

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану корњача. Роба се испоручује у паковању од 60мл, и садржи алге и
биље. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен
на појединачној амбалажи.

Ком

50

17.

Грануле месног
порекла

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
исхрану корњача. Роба се испоручује у паковању од 60мл, и садржи
мешавину млевених сушених рачића, рибица и црвића. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи.

ком

50
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-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то у периоду од априла до новембра.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, и на основу тачно идате робе потписује отпремницу.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
13 Партија – Храна за рептиле
За потребе свакодневне исхране рептила, становника Зоолошког врта у Бору потребно је:
Ред.
број

НАЗИВ ДОБРА

Опис

1.

Пацов (200gr-250gr)

2.

Миш (30gr-80gr)

3.

Инсект- фобас

Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану
змија. Цео лабораториски пацов, мртав, са длаком и
изнутрицама. Роба мора бити замрзнута и са валидним роком
трајања.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану
змија. Цео лабораториски миш, мртав, са длаком и
изнутрицама. Роба мора бити замрзнута и са валидним роком
трајања.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану
тераријумских животиња. Инсект Фобас се испоручује жив.

4.

Инсект- Дубија

Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану
тераријумских животиња. Инсект Дубиа се испоручује жив.

5.

Инсект- Латералис

Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану
тераријумских животиња. Инсект Латералис се испоручује
жив.

Јед.
мере

Количина

ком

360

ком

450

ком

5.600

ком

1.200

ком

1.200

-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и тоу периоду од априла до децембра.
-Место испоруке добра – на адресу франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, и на основу тачно идате робе потписује отпремницу.
Напомена: Понуђач је у обавез да уз сваку испоруку робе достави потврду о исправности робе.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
14 Партија – Грануле за мачке
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребно
је:
Ред.
број

НАЗИВ
ДОБРА

1.
Грануле за
мачке

Опис добра

Јед.
мере

Количина

кг

300

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за
животињску употребу. Роба се испоручује у оригиналном паковању од 20кг.Роба
мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно
постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са именом
произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до
које се храна може безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да
има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула,
влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна.Може да буде
ломљена, неправилног облика и ситнија. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Укус - говедина
Састав:
- говеђемесо
- меснобрашно
- житарицеузрну
- продуктиодповрћа
- репинапулпа
- пилећамаст
- минерали
- сировипротеин 28 %
- сировамаст 10 %
- пепео 11,5 %
- целулоза 2,4 %
- влага 10 %
- витаминА 12800 У.И./кг
- витаминД3 980 У.И./кг
- витаминЕ 160 мг/кг
- бакар 15 мг/кг
- гвожђе (Е1) 140 мг/кг
- манган (Е5) 15 мг/кг
- цинк (Е6) 105 мг/кг
- селен (Е8) 0,4 мг/кг

-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то у периоду од априла до децембра.
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, и на основу тачно идате робе потписује отпремницу.
Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
15 Партија – Хлеб
За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребна је:
-Укупна годишња количина испоруке старог хлеба је количина од 1.600 ком.
-Испоручена роба мора да је квалитета погодног за животињску исхрану.
-Стари хлеб се испоручује у целим векнама.
-Стари хлеб не сме да има у себи страна тела.
-Стари хлеб не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
-Стари хлеб не сме да је буђав и влажан.

-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и тодва пута недељно
-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, и на основу тачно идате робе потписује отпремницу.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________

____________________________________________
(Потпис и печат )
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Храна за исхрану животиња у Зоо врту
16 Партија – Кондиторски производи

За потребе свакодневне исхране животиња, становника Зоолошког врта у Бору потребно
је:
Ред.
број

НАЗИВ ДОБРА

1.
Плазма кекс или
одговарајући

2.

Индијски чај

3.

Шећеру коцке

4.

Пиринач

5.

Сода бикарбона

6.

Мед ливадски

Опис добра
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се испоручује у оригиналном
паковању од 300г.Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно
и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа
мора да на себи има истакнуту и видно постављену декларацију
прописану стандардима Републике Србије. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, птица, глодара
или било којих других животиња.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се испоручује у оригиналном
паковању, кутија са 20 врећица. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно
постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије.
Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се испоручује у оригиналном
паковању. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, птица, глодара
или било којих других животиња.
Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људку употребу. Роба се испоручује у паковањима од 1
кг.Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно
постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије..
Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Роба не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски неисправна.
Квалитет и паковање: Роба се испоручује у паковањима од 1
кг.Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно
постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије.
Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Роба не сме да је ужегла, гњила и влажна.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу.
Роба се испоручује у оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану стандардима Републике
Србије. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у

Јед.
мере

Количина

кутија
300g

105

кутија

20

кг

10

кг

12

кг

5

тегле

182

7.

себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу.
Роба се испоручује у оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану стандардима Републике
Србије. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња.

Соја (комади)

кг

-Достава добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то у периоду од априла до децембра.
-Место испоруке добра – на адресу франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб
-Пријем добра врши магационер, и на основу тачно идате робе потписује отпремницу.

Понуђач је сагласан са датим условима техничке спецификације
Место: __________
Датум: ___________________
____________________________________________
(Потпис и печат )
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3

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2)Да он и његов законски заступник 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 3) Закона);
4)Пођач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања деланости која је
на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- За све Партије-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан
2) Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом, и то:
- За партију 1 и партију 2
1) да у моменту подношења понуде поседује у власнитшту или уговором о закупу
користи адекватан простор за клање, прераду меса и прометом робе.
- За партију 1, партију 2 и партију 3
1) поседује у власништву или уговорном о коришћењу минимум -2 опремљена возила
са уређајима за хлађење за хигијенску и сигурну испоруку предметних добра.
2) да поседује важећи стандард ИСО 22000
- За Партију 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
1) да поседује минимум 1 возило за транспорт робе.
3) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- За Партију 6,7,8,9,10,11
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати
послове истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
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1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Додатне услове из члана 76. ЗЈН и из конкурсне документације понуђач мора самостално
испуњавати.
.
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Додатне условегрупа понуђача испуњава заједно.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 28 од 181

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА ПАРТИЈУ 1-ЈУНЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА И
ЗА ПАРТИЈУ 2-ПИЛЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
2.1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:
За правна лица:Извод из регистра Агенције за привредне регистре
За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
За физичка лица: /
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
За правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда (које обухвата и
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег 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.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита.
За законске заступнике правних лица:
Извод из надлежног суда да се против њега не води кривични поступак.
За предузетнике и физичка лица:
Извод из надлежног суда да се против њега не води кривични поступак.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
За правна лица и предузетнике:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе–
града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
За физичка лица:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе –града/општине
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ.75 СТ.1. ТАЧ.1-3 ДОКАЗУЈЕ
ИЗВОДОМ ИЗ РЕГИСТРА ПОНУЂАЧА А НЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ТАЧКЕ 1),
2) и 4)
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Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XIII).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
ЗА ПАРТИЈУ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача (Образац Изјаве понуђача, дат је у
поглављу V) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
- За све Партије-1,2
Доказ: потврда НБС
2) Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
-За Партију 1 и Партију 2
Доказ: копија акта да понуђач поседује у власништву или уговором о закупу користи
адекватан простор за клање,прераду меса и прометом робе.
-За Партију 1, Партију 2 и Партију 3
Доказ: копија акта да понуђач поседује у власништву или уговором о коришћењу
минимум 2 опремљена возила са уређајима за хлађење за хигијенску и сигурну испоруку
предметних добра.
Доказ: Копија сертификафа о стандарду ИСО 22000
-За Партију 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Испуњеност додатних услова ( финансијски, технички и кадровски капацитет) за
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве
понуђача (Образац Изјаве понуђача, дат је у поглављу V ) којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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2.3
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Додатне услове понуђач мора самостално испуњавати.
2.4
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, па доказе за додатне услове може
доставити за једног или више понуђача из групе понуђача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач доставља у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копијусвих или појединих доказа.
Наручилац доказе може за затражи и од осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака
јавних набавки код тог наручиоца.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру привредних субјеката који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст.1. тач.1) - Извод
из регистра Привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе из чл.75. ст.1. тач.1) - 4) који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказодређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернетстраницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђачдоставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којимсе уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када седоказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђачможе,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном иматеријалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавнимбележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
судокументи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
страненадлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи додоношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавнојнабавци и да
је документује на прописани начин.
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V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 3 – Риба за исхрану животиња
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује у власништву или уговорном о коришћењу минимум -2 опремљена возила са
уређајима за хлађење за хигијенску и сигурну испоруку предметних добра.
- да поседује важећи стандард ИСО 22000
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 4 – Воће за исхрану животиња
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 5 – Поврће за исхрану животиња
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 6 – Сено детелина
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати послове
истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 7 – Сено ливадско
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати послове
истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 8 – Слама
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати послове
истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 9 – Кукуруз
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати послове
истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 10 – Пшеница
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати послове
истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 11 – Овас
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
- да у моменту подношења понуда има минимум 2 радника која ће обављати послове
истовара робе и скадиштење исте у сенари ЈП Зоолошки врт Бор.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 12 – Храна за птице, рибице и корњаче
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 13 – Храна за рептиле
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 14 – Грануле за мачке
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 15 – Хлеб
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ 16 – Кондиторски производи
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Да понућач располаже довољним техничким капацитетом и пословним
капацитетом:
- да поседује минимум 1 возило за транспорт робе

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке - Храна за исхрану животиња у сукцесивној испоруци до краја
текуће године обликована у 16 партија, број ЈН-1/2017, и то за:
ПАРТИЈУ __ – ______________________________
(навести за коју партију се подноси изјава)

испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Копирати у потребан број примерака.
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VII

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свихучесника у заједничкој понуди.
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације и обавезно мора
да садржи:
-Образац Техничке спецификације предмета набавке, потписан и печатом оверен,
-Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова за Партију 1 и Партију 2;
-Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке-чл.75 и 76.ЗЈН за Партију 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
потписан и печатом оверен
-Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке-чл.75 ЗЈН
-Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
-Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен;
-Образац структуре цене, попуњен, потписан и печатом оверен;
-Образац изјаве о независној понуди, потписан и оверен печатом, дат под материјалном
и кривичном одговорношћу;
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и
оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу;
-Образац изјаве о финансијском обезбеђењу.
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом од стране понуђача.
Понуду доставити препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: ЈП „
Зоолошки врт“ Бор – 19210 Бор, ул. Др.Миловановића бб са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добра –ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња у Зоо врту понуда за Партија __________, Партију __- __________,...- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност
услова из члана 75. и 76. ЗЈН-а и мора бити дата на обрасцима изконкурсне
документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити
попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Уколико се приликом
сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених
опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф иоверу
печатом.
ПОЖЕЉНО JE да сви документи поднети у понуди буду повезани (упаковани) у
целини тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози - што значи да поднета целокупна документација буде
адекватно обезбеђена, спакована, повезана (пвц фасцикла или слично).
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Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
- Портал јавних набавки:portal.ujn.gov.rs
- Интернет страницаНаручиоца: www.zoovrtbor.com
- Непосредно преузимање на адреси: ЈП “Зоолошки врт“ Бор ул.Др.Миловановића бб
(сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова)
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 05. април 2017.године до11.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.
априла 2017.године до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријемапонуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуду понуђачу, саназнаком да је
поднета неблаговремено.
Место,време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда дана 05. Април 2017.године у 11.30 часова на адреси Наручиоца ул.
Др.Миловановића бб, Бор у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају уредна писмена
пуномођја, на основу којих ћедоказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуде.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка обликована је у 16 партијa и то:
Број партије

Назив партије

Ознака из општег речника набавке

Партија 1

Јунеће месо за исхрену животиња

15111100

Партија 2

Пилеће месо за исхрену животиња

15112130

Партија 3

Риба за исхрану животиња

03311230

Партија 4

Воће за исхрану животиња

03222000

Партија 5

Поврће за исхрану животиња

03221000

Партија 6

Сено детелина

15712000

Партија 7

Сено ливадско

15712000

Партија 8

Слама

03114100

Партија 9

Кукуруз

03211200

Партија 10

Пшеница

03211100

Партија 11

Овас
Храна за прице, рибице и корњаче

03211600

Партија 13

Храна за рептиле

15710000

Партија 14

Грануле за мачке

15710000

Партија 15

Хлеб

15811100

Партија 16

Кондиторски производи

15800000

Партија 12

03211900

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи
који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу :
ЈП „ Зоолошки врт“ Бор – 19210 Бор, ул. Др.Миловановића бб:са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра –ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо
врту понуда за Партија __- ________, Партију __- __________,...- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо
врту понуда за Партија __- ________, Партију __- __________,...- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо
врту понуда за Партија __- ________, Партију __- __________,...- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – ЈН-1/2017- Храна за исхрану
животиња у Зоо врту понуда за Партија __- ________, Партију __- __________,...- НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти јепотребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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.
У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу VII конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понудемора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцуобавезују
наизвршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4 тач.1) до 2)
ЗЈН и то податке о:
1) о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и којиће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
- група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној
документацијипотписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
групапонуђачаможе да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати ипечатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца којиподразумевају
давањеизјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона),који морају бити потписани и
оверени печатом од стране свагог понуђача из групепонуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује ипечатом оверава обрасце дате у
конкурснојдокументацији (изузев образаца којиподразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуђачи из групе међусобно ипрема наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који чини саставни деозаједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који
сунаведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како седоказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно преманаручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
илизаједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке
иуговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступкајавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарајузадругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања наводе се у обрасцу понуде и у
моделу уговора за сваку партију.
Наручилац ће извршити плаћањапо извршењусваке сукцесивне испоруке добра и
достављене уредне фактуре по потреби Наручиоца и тако до краја године вршиће по
свакој испостављеној фактури за све време трајања уговора.
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача после сваке испоруке добра и тако до краја
текуће године, најдуже до 31.12.2017. године.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2.Захтев у погледу рока
Рок извршења уговора тече од дана закључења уговора до краја текуће године,
најдуже до 31.12.2017. године. Остали рокови ближе су дефинисани моделом уговора за
сваку партију.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати трошкови превоза и остали трошкови.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија:
- Министарство финансија- Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет
адреса www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине:
-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд; интернет адреса
www.sepa.gov.rs
-Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд;
интернет адреса www.mpzzs.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити уМинистарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26,
Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави: МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА
ПАРТИЈУ 1- ЈУНЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
По потписивању уговора у року не дужемод 5 дана од дана закључења уговора о јавној
набавци, и то: оригинал сопственубланко меницу, прописно потписану и оверену, са
копијом депо картона, оригиналовлашћењем за попуну мернице и оригинал
потврдом о регистрацији мениценасловљену на ЈП“Зоолошки врт“Бор,
ул.Др.Миловановића бб,Бор у износу10% од вредности уговора без ПДВ-а, са
клаузулом „без протеста“, са роком важности 15 дана дуже од уговореног рока завршетка
уговора. Ако се за време трајањауговора промени уговорени рок, Понуђач је дужан да
продужи рок важења менице.Менице морају бити сопствене, бланко, не могу садржати
додатне услове заисплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од
оног који одрединаручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца:
ЈП „ Зоолошки врт“ Бор – 19210 Бор, ул.Др.Миловановића бб, електронске поште на email адресу: zoovrt030@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацијинајкасније
5дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицуу року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за
додатним
информацијама
или
појашњењима
конкурсне
документације,
одговордоставити у писаном облику и истовремено ће ту информацијуобјавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернетстраници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурснедокументације за јавну
набавку добара – ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту- Партија __.....
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока заподношење понуда. Обавештење о продужењу рока
биће објављеноПорталу јавних набавки на својој интернет страници и на Порталу
службених гласила РС и база прописа.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво писанимпутем на начин
одређен чланом 20. Закона и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од странеНаручиоца
наПорталу јавних набавки
-ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаномпоступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА:
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена,неприхватљива
инеодговарајућа, а све у складу са чланом 3. став 1. тачка 31), 32) и 33) Закона ојавним
набавкамаТакође,Наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварнусадржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Уколико понуђач не достави све обрасце предвиђене конкурсномдокументацијом,или
их достави непопуњене, непотписане или неоверене Наручилацће такву понуду одбити
као неприхватљиву
Стране образаца које понуђач не попуњава у зависности како наступа у
понуди(самостално, са подизвођачем/има или као група понуђача) није у обавези да
доставиуз понуду.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач упретходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавненабавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио дазакључи
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 може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује дапонуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавнимнабавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне тригодине пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавненабавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом,односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начини
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
упонуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи наиспуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученимуговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) – правоснажнасудска
одлука или коначна одлука другог надлежног органа, који се односи на поступаккоји је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавненабавке
истоврстан.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже
понуђена цена“
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи временски рок испоруке добара.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе којепроизилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању иусловима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
иматеријалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе изважећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази увреме
подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурснедокументације).
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
праваинтелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересованолице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који јепретрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противноодредбама Закона.
Захтев
за
заштиту
права
подноси
се
наручиоцу,
а
копија
се
истовременодоставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом нае-mail
адресу: zoovrt030@gmail.comилипрепорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавненабавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачијеодређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржинапозива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће себлаговременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истекарока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико јеподносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкамауказао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилацисте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузмепре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног ставасматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношењепонуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка,рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивањаодлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
упоступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познатиразлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилацзахтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
одстране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радњенаручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношењапретходног
захтева.
Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права наПорталу
јавних набавки, на својој интернет страници и на Порталу службених гласилаРС и база
прописа најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштитуправа.
Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплатитаксу у
изнoсу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца упоступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150.Закона о јавним набавкама.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.Закона.
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Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе,наручилац
ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац достављаподносиоцу захтева и
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана оддана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбеистовремено
доставља наручиоцу.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подносизахтев
за заштиту права;
(7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
сеподноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
јеизвршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде
оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућегконсолидованог рачуна трезора, а који се води у Управиза трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација заобавезно социјално осигурање
и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
сазаконом и другим прописом.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу коме је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношењезахтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштитуправа, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку – ЈН-1/2017 - Храна за исхрану животиња у Зоо врту у сукцесивној
испоруци до краја текуће године обликована у 16 партије

ПОНУДА СЕ ДАЈЕ :
За Партију 1) Јунеће месо
За Партију 2) Пилеће месо
За Партију 3) Риба за исхрану животиња
За Партију 4) Воће за исхрану животиња
За Партију 5) Поврће за исхрану животиња
За Партију 6) Сено детелина
За Партију 7) Сено ливадско
За Партију 8) Слама
За Партију 9) Кукуруз
За Партију 10) ПшеницаПартија 11- Овас
За Партију 12) Храна за прице, рибице и корњаче
За Партију 13) Храна за рептиле
За Партију 14) Грануле за мачке
За Партију 15) Хлеб
За Партија 16) Кондиторски производи

(заокружити за коју партију се даје понуда)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1- ЈУНЕЋЕ МЕСО бр.___ од дана _______.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.5)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Ре
д.б
рој
1.
2.
3.
4.
5.

Назив добра
Јунећа плећка БК
Јунећа ребра
Јунећа срца
Јунећа јетра
Јунећи језици

кг

Цена за 1 кг
без ПДВ-а

Цена за 1 кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг са
ПДВ-ом

5100
4000
1500
250
250

Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од
дана јавног отварања понуда )

_______дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2- ПИЛЕЋЕ МЕСО бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр. 6)
А) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Ред.
број
1.

Назив добра
Пиле у целости

кг

Цена за 1 кг
без ПДВ-а

Цена за 1 кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

850
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
М. П.
___________________

Понуђач
________________________________

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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3- РИБА ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.7)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Опис
1.

Риба ( ослић)

кг

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1 кг
са ПДВ-ом

Укупна цена
кг без ПДВ-а

Укупна цена
кг са ПДВ-ом

830
Укупно дин. без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а (Порез):
Укупно са износом ПДВ-а (Износ за уплату):
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 64 од 181

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4- ВОЋЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.8-9)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Набавка воћа- ЗИМСКИ ПЕРИОД ( јануар,фебруар,март,април,октобар,новембар,децембар)
Ред.
број
1.

Навив воћа
Банане

кг
100

4.

Јабуке
Црвена и жута
Грожђе
Црно и бело
Киви

5.

Поморанџе

40

6.

Мандарине

40

7.

Крушке

50

8.

Суве шљиве

10

2.
3.

1490
20
20

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг
са ПДВ-ом

Укупна цена
кг без ПДВ-а

Укупна цена кг са
ПДВ-ом

Суве кајсије

5

10. Суве смокве

5

11. Грејпфрут

50

12. Суво грожђе

5

13. Нар

15

14. Ананас

5

9.

Укупно динара без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:

Набавка воћа- ЛЕТЊИ ПЕРИОД (мај,јун,јул,август,септембар)
Ред.
број

Навив воћа
Банане

кг
100
1150

4.

Јабуке
црвена и жута
Грожђе
Црно и бело
Киви

5.

Поморанџе

30

6.

Мандарине

30

7.

Крушке

50

8.

Суве шљиве

10

9.

Суве кајсије

5

10.

Суве смокве

5

11.

Суво грожђе

5

12.

Брескве

20

13.

Нектарине

20

14.

Кајсије

20

15.

Јагоде

20

16.

Шљиве

15

17.

Трешње

10

18.

Нар

15

19.

Ананас

5

20.

Грејпфрут

50

1.
2.
3.

80
20

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг
са ПДВ-ом

Укупна цена
кг без ПДВ-а

Укупна цена кг са
ПДВ-ом

Укупно динара без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:
Укупан износ ВОЋА у летњем и зимском периоду
Укупно динара без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:

Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5- ПОВРЋЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.10-12)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Набавка поврћа- ЗИМСКИ ПЕРИОД ( јануар,фебруар,март,април,октобар,новембар,децембар)
Ред.
број

1.

Навив поврћа
Краставац свежи

кг
10

2.

Парадајз

50

3.

Црвена паприка

20

4.

Шаргарепа

1000

5.

Тиквице- бела

100

6.

Купус

500

7.

Зелена салата (ком)

300

8.

Кромпир бели

175

9.

Црни лик

20

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг
са ПДВ-ом

Укупна цена
кг без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

10.

Цвекла

50

11.

Целер

55

12.

Карфиол

40

13.

Грашак смрзнути

60

14.

Боранија смрзнути

65

15.

Кукуруз шећерац смрзнути

12,5

16.

Блитва (ком)

100

17.

Броколи

50

Укупно динара без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:

Набавка поврћа- ЛЕТЊИ ПЕРИОД (мај,јун,јул,август,септембр)
Ред.
број

1.

Навив поврћа
Краставац свежи

кг
20

2.

Парадајз

80

3.

Црвена паприка

30

4.

Шаргарепа

630

5.

Тиквице-бела

150

6.

Купус

350

7.

Зелена салата (ком)

500

8.

Кромпир бели

175

9.

Црни лик

20

10.

Црвена ротквице (веза)

20

11.

Цвекла

50

12.

Целер

55

13.

Карфиол

40

14.

Грашак смрзнути

60

15.

Боранија смрзнути

65

16.

Диња

40

17.

Лубеница

250

18.

Кукуруз шећерац смрзнути

12,5

Цена по кг
без ПДВ-а

Цена по кг
са ПДВ-ом

Укупна цена
кг без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

19.

Блитва (ком.)

400

Укупно динара без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:
Укупан износ поврћа у летњем и зимском периоду
Укупно динара без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:

Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6- СЕНО ДЕТЕЛИНА
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.13)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Ред.
број
1.

Назив добра
Сено детелина

Бала
сена

Цена по кг
без ПДВ-а

Цена по кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

1.400
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7- СЕНО ЛИВАДСКО
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.14)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број
1.

Назив добра

Сено ливадско

Бала
сена

Цена 1 бале
без ПДВ-а

Цена 1 бале са
ПДВ-ом

Укупна цена
бала без ПДВ-а

Укупна цена
бала са ПДВом

1.250
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8- СЛАМА
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.15)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број
1.

Назив добра

Слама

Бала
сена

Цена 1 бале
без ПДВ-а

Цена 1 бале са
ПДВ-ом

Укупна цена
бала без ПДВ-а

Укупна цена
бала са ПДВом

1.400
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9- КУКУРУЗ
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.16)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број
1.

Назив добра
Кукуруз зрно

кг

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

6.500
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10- ПШЕНИЦА
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.17)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Ред.
број
1.

Назив добра
Пшеница

кг

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

2.000
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11- ОВАС
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.18)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број
1.

Назив добра
Овас

кг

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

5.000
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице захтева наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 12- ХРАНА ЗА ПТИЦЕ И РИБИЦЕ
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.19-21)
А) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Број пољопривредног газдинства (БПГ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Ред.
број

Назив добра

Јед.
мере

количина

1.

Црни сунцокрет у
семену

Кг

150

2.

Бар клас

Кг

30

3.

Мешавина зрнасте хране
за велике папагаје 1

Кг

60

4.

Мешавина зрнасте хране
за велике папагаје 2

Кг

60

5.

Концетрат 1
(за ћурке)

Кг

100

6.

Концетрат 2
(за ћурке)

Кг

100

7.

Храна за тигрице

Кг

250

8.

Храна за егзоте

Кг

21

9.

Тубифлекс

Ком

200

Цена по кг
без ПДВ-а

Цена по кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена
кг са ПДВ-ом

10.

Лиснато сушено поврће

Ком

200

11.

Ларве за исхрану
рибица

Ком

200

12.

Храна за оскаре

Ком

150

13.

Храна за оранду

Ком

150

14.

Спирулина

Ком

50

15.

Храна гамариус

Ком

150

16.

Грануле биљног порекла

Ком

50

17.

Грануле месног порекла

Ком

50

Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:

Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 13- ХРАНА ЗА РЕПТИЛЕ
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.22)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број

Назив добра

ком

1.

Пацов (200gr-250gr)

360

2.

Миш (30gr-80gr)

450

3.

Инсект- фобас

5.600

4.

Инсект- Дубија

1.200

5.

Инсект- Латералис

1.200

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг са
ПДВ-ом

Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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, што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део
заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 14- ГРАНУЛЕ ЗА МАЧКЕ
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.23)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број
1.

Назив добра
Грануле за мачке

кг

Цена за 1кг
без ПДВ-а

Цена за 1кг са
ПДВ-ом

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

300
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 15- ХЛЕБ
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр. 24)
А)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
број
1.

Назив добра

Хлеб стари

ком

Цена по ком.
без ПДВ-а

Цена по ком. са
ПДВ-ом

Укупна цена
ком. без ПДВ-а

Укупна цена
ком. са ПДВом

1.600
Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:
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Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 90 од 181

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 16- КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ
бр.___ од дана ________.2017.године
у складу са обр.III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (стр.25-26)
А) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити)
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Ред.
број

Назив добра

Јед.
мере

количина

Цена по кг
без ПДВ-а

Цена по кг са
ПДВ-ом

105

1.

Плазма кекс или
одговарајући 300г

кутија

2.

Индијски чај

кутија

3.

Шећер у коцке

кг

4.

Пиринач

кг

5.

Сода бикарбона

кг

6.

Мед ливадски

тегла

7.

Соја (комади)

кг

20
10
12
5
182
3

Укупно динара без износа ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупно динара са износом ПДВ-а:

Укупна цена кг
без ПДВ-а

Укупна цена кг
са ПДВ-ом

Место испоруке

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор

Рок плаћања

_________ дана од дана пријема уредне фактуре

Рок испоруке

_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева
наручиоца

Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана
јавног отварања понуда )

_________ дана од дана јавног отварања понуда

Датум
___________________

Понуђач
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,
што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.
- Понуђене цене су фиксне и непромењиве.
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Б) 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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В) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони 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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IX МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 1 – ЈУНЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр. 78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра - Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 1- Јунеће месо за исхрану животиња
заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача,
бр._______ од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 1 –Јунеће месо за исхрану животиња.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке,број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 1Јунеће месо за исхрану животиња,заведена под бројем _________од дана _________
године и овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то једном
недељно а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у року од _________
дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој испоруци добра до краја
текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор такође је у овавези да уз сваку испоруку Наручиоцу достави
потврду о здравственој исправности добра и тако до краја текуће године.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоцаи то једном недељно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Средство финансијског обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење својих
обавеза је:
- Меница за добро извршење посла, по потписивању уговора у року не дужем од 5дана
од дана закључења уговора о јавној набавци, и то: оригинал сопствену бланко
меницу,прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, оригинал овлашћењем за
попунумернице и оригинал потврдом о регистрацији менице насловљену на ЈП“Зоолошки
врт“Бор, ул.Др.Миловановића бб,Бор у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
саклаузулом „без протеста“, са роком важности 15 дана дуже од уговореног рока
завршеткапосла. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, Извођач је
дужан дапродужирок важења менице.
Менице морају бити сопствене, бланко, не могу садржати додатне услове за
исплату,краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилацилипромењену месну надлежност за решавање спорова.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 97 од 181

РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 12.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
Члан 13.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 14.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
.

Понуђач

____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 2 – ПИЛЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 2- Пилеће месо за исхрану животиња
заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача,
бр._______ од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 2 –Пилеће месо за исхрану животиња.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 2Пилеће месо за исхрану животиња, заведена под бројем _________од дана _________
године и овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђач сукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то
једном месечно а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у року од
_________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој испоруци
добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор такође је у овавези да уз сваку испоруку Наручиоцу достави
потврду о здравственој исправности добра и тако до краја текуће године.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра,Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђачовим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 3 – РИБА ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 3- Риба за исхрану животиња заведену
код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 3 –Риба за исхрану животиња.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 3Риба за исхрану животиња, заведена под бројем _________од дана _________ године и
овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то
једном месечно а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у року од
_________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој испоруци
добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Добра које је понуђач у обавези да испоручи је риба ослић.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор такође је у обавези да уз сваку испоруку Наручиоцу достави
потврду о здравственој исправности добра и тако до краја текуће године.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
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Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 4 – ВОЋЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 4- Воће за исхрану животиња заведену
код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 4 –Воће за исхрану животиња.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 4Воће за исхрану животиња, заведена под бројем _________од дана _________ године и
овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то
једном недељно а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у року од
_________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој испоруци
добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 5 – ПОВРЋЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 111 од 181

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 5- Поврће за исхрану животиња
заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача,
бр._______ од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 5 –Поврће за исхрану животиња.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 4Воће за исхрану животиња, заведена под бројем _________од дана _________ године и
овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то
једном недељно а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у року од
_________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој испоруци
добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 6 – СЕНО ДЕТЕЛИНА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 6- Сено детелина заведену код
Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 6 –Сено детелина.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 6Сено детелина, заведена под бројем _________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре или сачињеног
записника и тако по свакој испоруци добра до краја текуће године, најдуже до
31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да приликом истовара обезбеди
раднике за истовар и слагање добра у сенари Зоолошког врта.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 7– СЕНО ЛИВАДСКО
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 7- Сено ливадско заведену код
Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 7 –Сено ливадско.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 7Сено ливадско, заведена под бројем _________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре или сачињеног
записника и тако по свакој испоруци добра до краја текуће године, најдуже до
31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да приликом истовара обезбеди
раднике за истовар и слагање добра у сенари Зоолошког врта.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 122 од 181

МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 8 – СЛАМА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 8- Слама, заведену код Наручиоца,
бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______ од_________ год која
се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 8 –Слама.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 8Слама,заведена под бројем
_________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре или сачињеног
записника и тако по свакој испоруци добра до краја текуће године, најдуже до
31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да приликом истовара обезбеди
раднике за истовар и слагање добра у сенари Зоолошког врта.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 9 –КУКУРУЗ
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 9- Кукуруз заведену код Наручиоца,
бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______ од_________ год која
се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 9 –Кукуруз.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 9Кукуруз, заведена под бројем
_________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре или сачињеног
записника и тако по свакој испоруци добра до краја текуће године, најдуже до
31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да приликом истовара обезбеди
раднике за истовар и одлагање добра у сенари Зоолошког врта.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 10 –ПШЕНИЦА
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 10- Пшеница, заведену код Наручиоца,
бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______ од_________ год која
се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 10 –Пшеница.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 10Пшеница, заведена под бројем
_________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре или сачињеног
записника и тако по свакој испоруци добра до краја текуће године, најдуже до
31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да приликом истовара обезбеди
раднике за истовар и одлагање добра у сенари Зоолошког врта.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 11 –ОВАС
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 11- Овас, заведену код Наручиоца,
бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______ од_________ год која
се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 11 –Овас.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 11Овас, заведена под бројем
_________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре или сачињеног
записника и тако по свакој испоруци добра до краја текуће године, најдуже до
31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да приликом истовара обезбеди
раднике за истовар и одлагање добра у сенари Зоолошког врта.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 12–ХРАНА ЗА ПТИЦЕ, РИБИЦЕ И КОРЊАЧЕ
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 12- Храна за птице, рибице и корњаче,
заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача,
бр._______ од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 12 –Храна за птице, рибице и корњаче.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 12Храна за птице, рибице и корњаче, заведена под бројем _________од дана _________
године и овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој
испоруци добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор.
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 13 –ХРАНА ЗА РЕПТИЛЕ
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 13- Храна за рептиле, заведену код
Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 13 – Храна за рептиле.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 13Храна за рептиле, заведена под бројем _________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој
испоруци добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, такође је у обавези да уз сваку испоруку Наручиоцу
достави потврду о здравственој исправности добра и тако до краја текуће године..
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 14 – ГРАНУЛЕ ЗА МАЧКЕ
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 14 - Грануле за мачке, заведену код
Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 14 – Грануле за мачке.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 14Грануле за мачке, заведена под бројем _________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој
испоруци добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, и тако до краја текуће године..
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 15 –ХЛЕБ
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 15- Хлеб, заведену код Наручиоца,
бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______ од_________ год која
се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 15 – Хлеб.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 15Хлеб, заведена под бројем
_________од дана _________ године и овереном
спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој
испоруци добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, и тако до краја текуће године..
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН-1/2017- Храна за исхрану животиња у Зоо врту
ПАРТИЈА 16 – КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ
Закључен између:
1. Наручиоца: ЈП „ Зоолошки врт“ Бор,
Ул. Др. Миловановића бб , ПИБ: 107366882, Матични број: 20788429, Број рачуна:
160-364259-04 , Телефон: 030 /215 00 29,
које заступа Драгијевић Дарко, директор ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
(у даљем тексту: Наручилац )
и
2. Понуђач
2.1__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
са седиштем у _______________________, улица _____________________________,
ПИБ:_________________ Матични број: ______________________________
Број рачуна: _____________________________
Телефон:____________________.Телефакс:______________________________
кога заступа__________________________________________________________________
Напомена:
У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити
наведени под тачком 2.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац, одлуком бр.78/2017 од 06.03.2017.године покренуо отворени
поступак јавне набавке добра- Храна за исхрану животиња у Зоо врту, број – ЈН-1/2017
- да је Понуђач доставио понуду за ПАРТИЈУ 16- Кондиторски производи, заведену
код Наручиоца, бр._______ од_________ год. и заведена код Понуђача, бр._______
од_________ год која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део
- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким условима датих тех.
спецификацијом и другим захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу
овог уговора
- да је Наручиоц у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача и Одлуке о
додели уговора бр.________од________год. изабрао горе наведеног Понуђача
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________
из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну
набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у
делу
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим Уговором Наручилац и Понуђач добра утврђују међусобна права и обавезе
у реализацији предметне набавке - набавка добра -Храна за исхрану животиња у Зоо врту
, број : ЈН-1/2017 - ПАРТИЈА 16 –Кондиторски производи.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добра - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту обликована у 16 партије са датим условима из техничке спецификације
предметне набавке, број ЈН-1/2017, и у свему према датој понуди Понуђача за Партију 16Кондиторски производи, заведена под бројем _________од дана _________ године и
овереном спецификацијом добра који је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена добра утврђена је у понуди Понуђачаиз члана 2. овог уговора и
износи_________________динара без урачунатог пореза на додату вредност и износ од
________________________динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени.
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Члан 4.
Понуђачсукцесивно ће испоручивати добраНаручиоцу по његовом захтеву и то у
периоду од априла до новембра а Наручиоц ће извршити плаћање за испоручено добро у
року од _________ дана од дана исправно испостављене фактуре и тако по свакој
испоруци добра до краја текуће године, најдуже до 31.12.2017.године.
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у складу са условима датим у
техничкој спецификацији потреба Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач се обавезује да добра сукцесивно испоручује по захтеву Наручиоца на
адресу ЈП „Зоолошки врт“ Бор, и тако до краја текуће године..
РОКОВИ
Члан 7.
Добра из члана 2. овог уговора Понуђач ће испоручити сукцесивно по захтеву
Наручиоца и то једном месечно и тако до краја текуће године а најдуже закључно са 31.12.2017
године, квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту добра.
Члан 8.
У случају прекорачења датог рока, сукцесивне испорке за сваки дан прекорачења
Понуђач плаћа казну у износу од 0,1 % од уговорене цене добра.
РЕКЛАМАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Уколико Понуђач наручилацу достави оштећена, неодговарајућа или неисправна
добра, Наручилац ће вратити Понуђачу доставњена добра која је у обавези да замени за
исправна добра о свом трошку.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог уговора
и право на накнаду штете.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Понуђач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде
прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну документацију
Наручиоца те да му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој.
Члан 11.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорене стране.
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Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Понуђач
____________________

Наручилац
Драгијевић Дарко, дипл.инг.пољ.

Напомена:
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом ипотпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора
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 модел уговора што ће бити дефинисано
споразумом који је саставни део заједничке понуде.
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 1 – ЈУНЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Количина
Храна за исхрану животиња

Парија 1Јунеће месо

1
Јунећа плећка
БК
Јунећа ребра

2
5100

Јунећа срца

1500

Јунећа јетра

250

Јунећи језици

250

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

4000

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 2 – ПИЛЕЋЕ МЕСО ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 2-Пилеће месо

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

850

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 3 – РИБА ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА
Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 3–Риба (ослић)

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

830

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 4 – ВОЋЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА

Храна за исхрану животиња

Количина
(кг)

1

2

Парија 4 Воће

Банане

200

Јабуке

2640

Грожђе

100

Киви

40

Поморанџе

70

Мандарине

70

Крушке

100

Суве шљиве

20

Суве кајсије

10

Суве смокве

10

Грејпфрут

100

Суво грожђе

10

Нар

30

Ананас

10

Брескве

20

Нектарине

20

Кајсије

20

Јагоде

20

Шљиве

15

Трешње

10

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
Страна 162 од 181

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 5 – ПОВРЋЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА

Храна за исхрану животиња

Количина
(кг)

1

2

Парија 5 Поврће

Краставац свеже

30

Парадајз

130

Црвена паприка

50

Шаргарепа

1630

Тиквице беле

250

Купус

850

Зелена салата-ком

800

Кромпир бели

350

Црни лук

40

Цвекла

100

Целер

110

Карфиол

80

Грашак (смрзнути)

120

Боранија (смрзнута)

130

Кукуруз шећерац
(смрзнут)

25

Блитва-ком

500

Броколи

50

Црвена ротквица веза

20

Диња

40

Лубеница

250

Јединичн
а цена
без ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке - ЈН - 1/2017
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 6 – СЕНО ДЕТЕЛИНА

Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 6–Сено детелина

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

1.400

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 7 – СЕНО ЛИВАДСКО

Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 7–Сено ливадско

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

1.250

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 8 – СЛАМА

Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 8–Слама

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

1.400

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 9 – КУКУРУЗ

Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 9–Кукуруз

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

6.500

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 10 – ПШЕНИЦА

Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 10–Пшеница

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

2.000

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 11 – ОВАС

Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Парија 11–Овас

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

5.000

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 12 – ХРАНА ЗА ПТИЦЕ, РИБИЦЕ И КОРЊАЧЕ
Количина
Храна за исхрану животиња
1

2

Црни сунцокрет у
семену
Бар клас

Парија 12
Храна за
птице,
рибице и
корњаче

Мешавина
зрнасте хране за
велике папагаје 1
Мешавина
зрнасте хране за
велике папагаје 2
Концентрат 1
(за чурке)
Концентрат 2
(за чурке)
Храна за тигрице
Храна за егзоте
Тубифлекс

5 (2x3)

6 (2x4)

100
100
250
21
200

200

Храна гамариус

Укупна цена
са ПДВ-ом

60

Ларве за исхрану
рибица

Спирулина

Укупна цена
без ПДВ-а

60

200

Храна за оранду

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

150
30

Лиснато сушено
поврће

Храна за оскаре

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

150
150
50
150

Грануле биљног
порекла

50

Грануле месног
порекла

50

УКУПНО:
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 13 – ХРАНА ЗА РЕПТИЛЕ

Храна за исхрану животиња

Количина
(ком)

1

2

Пацов (200гр-250грт)

360

Парија 13

Миш ( 30гр-80гр)

450

Храна за
рептиле

Инсект-Фобас

5.600

Инсект-Дубиа

1.200

Инсект-Латералис

1.200

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 14 – ГРАНУЛЕ ЗА МАЧКЕ
Храна за исхрану животиња

Количина
(кг)

1

2

Парија 14 – Грануле за мачке

300

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 15 – ХЛЕБ
Храна за исхрану животиња

Количина
(кг)

1

2

Парија 15 – Хлеб (стари)

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

1.600

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЈН-1/2017-Храна за исхрану животиња
ПАРТИЈА 16 – КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

Храна за исхрану животиња
1
Плазма кекс или
одговарајући
Индијски чај

Парија 16
Кондиторски
производи

Количина
(кутија/кг/
ком)
2

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

105 кутија
20 кутија

Шећер у коцке

10 кг

Пиринач

12 кг

Сода бикарбона

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

5 кг

Мед ливадски

182 ком

Соја (комади)

3 кг

УКУПНО:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони III уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони IVуписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони V уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони III.) са траженим
количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
- у колони VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
IV.) са траженим количинама (које су наведене у колони II.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЈН-1/2017 – Храна за исхрану животиња у Зоо врту у Бору у сукцесивној
испоруци до краја текуће године обликована у 16 партије
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
(уписати број и назив партије за коју се даје изјава и копирати у потребном броју примерака уколико је потребно)

ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам уотвореном поступку
јавне набавке - редни број: ЈН 1/2017–Храна за исхрану животиња, имао следећетрошкове:
Понуђач ______________________________________________________

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
странеовлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

потписана

од
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемда сам
понуду у поступку јавне набавке- број ЈН-1/2017 - Храна за исхрану животиња у Зоо врту у
сукцесивној испоруци до краја године обиковано у 16 партије и то:
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
(уписати број и назив партије за коју се даје изјава и копирати у потребном броју примерака уколико је потребно)

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ћеодмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организацијанадлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећимеру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односнозаинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу законакојим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавкеможе трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, усмислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________
у поступку јавне набавке добра- ЈН-1/2017 - Храна за исхрану животиња у Зоо
врту у сукцесивној испоруци до краја године обиковано у 16 партије и то:
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
Партија __-___________________________
(уписати број и назив партије за коју се даје изјава и копирати у потребном броју примерака уколико је потребно)

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

________________

Понуђач

М.П.

__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Понуђач_________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача који учествије у поступку )

Обавезује се да ће положити средства финансијског обезбеђења предвиђена
уговором о јавној набавци добра – ЈН-1/2017 – Храна за исхрану животиње у Зоо врту у
сукцесивној испоруци до краја текуће године обликована у 16 партије и то за:
Партија 1 - Јунеће месо за исхрану животиња
(уписати број и назив партије за коју се даје изјава и копирати у потребном броју примерака уколико је потребно)

1) Меницу за добро извршење посла.
Датум
_____________

мп.

Потпис понуђача
_____________________

Напомена:
Понуђач или члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења
потписује и печатом оверава овај образац.
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