
Број: 824/15

Датум: 02.12.2015.године

ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку роба - Храна и прехрамбени
производи по лотовима за потребе ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ М. Град за 2016.годину

Поштовани,

У ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град позивамо Вас да доставите понуду у поступку
конкурентског захтјева за достављање понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14),
подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом.

Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица која су овлаштена да воде
комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:

Контакт особе: Славица Зекановић Стојичић
Телефон: 050/221 132
Факс: 050/221 132
е-маил: slavazs1@hotmail.com

Комуникација и размјена информација између уговорног органа и понуђача може се обављати  путем
факса и е-maila на број факса и е-mail адресу означену у тендерској докуметацији,  сваким радним
даном у периоду од 700 до 1500 часова.

Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса

Нема привредних субјеката који не би могли учествовати у овом поступку јавне набавке у складу са
чланом 52. Закона.

1. Предмет набавке

1.1 Предмет овог поступка је набавка роба - Храна и прехрамбени производи по лотовима за
потребе ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ М. Град за 2016.годину

Ознака и назив из ЈРЈН: 15800000-6 ; Разни прехрамбени производи

Налази се у Плану набавке за 2016. у групи 03. Расходи за материјал за посебне намјене, одобрена
Одлуком, број: 643/15 од 28.09.2015.године

1.2 Испоруку роба у складу са закљученим оквирним споразумом добављач ће вршити у року од
2 сата након достављене наруџбенице од стране Уговорног органа до 31.12.2016. године или до
закључења уговора са новим добављачем.



1.3 Мјесто достављања робе је ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град, Ул.Васе
Пелагића 17, и сваког понедјељка у Подручно одјељење у Подрашници, Подрашница бб, М. Град

Добављач се обавезује да ће испоруку робе обавити квалитетно и у складу са важећим
нормама за предметну набавку.
1. Роба треба бити испоручена на начин да задовољава услове безбиједности и очувања
квалитета исте. За понуђаче који робу достављају ван територије Општине М.Град потребно
је да испуњавају техничке услове за транспорт у температурном режиму за камионе и
хладњаче, а с посебним акцентом на лако кварљиву робу.
2. Набављена роба треба бити испоручена у оригиналним паковањима. Сва евентуално
утврђена оштећења и одступања иду на терет понуђача.
Набављена роба треба садржати детаљну декларацију производа са истакнутим поријеклом
робе и роком употребе, те податке о адитивима у складу са чланом 20. Закона о безбиједности
хране РС. Набављена роба не смије садржати штетне материје по здравље дјеце и околине,
односно, не смије садржати штетне организме и материје из члана 19. Закона о безбиједности
хране РС. Храна је неодговарајућа ако садржи и елементе из члана 21.предметног Закона.

1.4 Плаћање испоручене робе ће се вршити на сљедећи начин: 30 дана након исправно испостављене
фактуре.

2. Услови за учешће и потребни докази

2.1  Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи су дужни доставити:

2.1.1 Личну способност понуђача из члана 45. став (1) Закона, тачка д)

д) Да је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

2.1.2 Право понуђача на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом
набавке, у складу са чланом 46. Закона.

2.1.3 Што се тиче техничке и професионалне способности у складу са чланом 49. Закона, добављачи
требају испунити слиједеће минималне услове:

e) Одговарајуће превозно средство за превоз хране.

2.2. Понуђачи тебају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају услове
тражене тачком 2.1 конкурентског захтјева за достављање понуда и то:

2.2.1 У сврху испуњавања услова из тачке 2.1.1. понуђачи требају доставити Изјаву овјерену код
надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе случајеви дефинисани тачком
2.1.1. д) конкурентског захтјева. Изјава се  доставља у форми утврђеној Анексом број 3 тендерске
документације. Изјава не може бити старија од дана објављивања Обавјештења о набавци.

2.2.2 Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе којима ће
потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 2.2.1.

д) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач   измирио
доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

2.2.3. У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном
плаћању, по основу доприноса за пензионо-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, директне и



индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да понуђачу предвиђеној
динамици измирује свој репрограмиране и текуће обавезе.

2.2.4 Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у моменту
предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У противном ће се
сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан доставитиу року од 3 (три)
дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које
доставља изабрани понуђач не могу бити старији од  3 (три) мјесеца, рачунајући од момента предаје
понуде и морају бити оригинали или овјерене копије. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све
услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45.
Закона. За понуђаче који имају сједиште изван БиХ не захтјева се посебна надовјера докумената.

2.3 У сврху доказивања професионалне способности из тачке 2.1.2. понуђачи требају уз понуду
доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у
којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се
доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке.
Докази који се достављају морају бити оригинали  или овјерене копије.

Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати.

2.4. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих
доказа:

а) Доказ о праву на кориштење одговарајућег превозног средства је овјерена копија саобраћајне
дозволе.

2.5. Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.  Писмена изјава је
саставни дио тендерске документације - Анекс 4.

3. Припрема понуда

3.1 Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. Уговорни
орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.

3.2 Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом.
Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз
навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани (под чврстим увезом
минимално се сматра провучен јемственик кроз понуду  и опечећен) на начин да се онемогући
накнадно вађење или уметање листова. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, медији за
похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у
садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив
редни број странице или листа. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл.
који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.

3.3 Понуда се доставља само у оригиналу.

3.4 Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у
затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено:

Назив уговорног органа: ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град
Адреса уговорног органа: Ул. Васе Пелагића 17, 70260 Мркоњић Град

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
„Хране и прехрамбених производа “ (у случају да се доставља понуда zа само један лот, истаћи назив
лота и то Лот 1 – набавка разних прехрамбених призвода, Лот 2 – Набавка меса и месних производа и

Лот 3 –набавка хљеба и пецива)
„НЕ ОТВАРАЈ“



На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће:

Назив понуђача
Адреса понуђача

3.5 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за достављање
понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна понуда, са обавезном
назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у истом року одустати од своје
понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и
понуда, са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена
понуђачу неотворена.

3.6 Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у Анексу 5) информација које
би се требале сматрати повјерљивим.

Уколико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих информација,
значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена неприхватљивом. Ако
понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са чланом 11. Закона не могу прогласити
повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена.

4. Захјеви по питању језика

Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа
морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Штампана литература,
брошуре, каталози или слично које доставља понуђач не морају бити преведени.

Уговорни орган може захтијевати и да се штампана литература, брошуре, каталози или слично (или
неки њихови дијелови) преведу, нпр. дијелови који се односе на оцјену техничких спецификација. Под
званичним преводом се сматра превод овјерен о стране судског преводиоца.

5.Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

5.1 Подаци за доставу понуда:

Уговорни орган: ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град

Адреса: Ул. Васе Пелагића 17, 70260 Мркоњић Град
Датум: 18.12.2015.
Вријеме до када се примају понуде: 08:45

5.2 Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима.
Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег
рока утврђеног тендерском документацијом.

6. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда

6.1 Подаци о отварању понуда:

Уговорни орган: ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић
Град

Адреса: Ул. Васе Пелагића 17, 70260 Мркоњић Град
Датум: 18.12.2015.
Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег
рока за пријем понуда: 09:00



6.2 Понуђачи или њихови представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати
отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим
понуђачима који су у року доставили понуде путем Записника са отварања понуда, одмах, а најкасније
у року од 3 дана.

6.3 На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације:
 назив понуђача
 укупна цијена наведена у понуди
 попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан

6.4 Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије отварања
понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име привредног субјекта-
понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи, понуђач може, као и остала заинтересована лица,
присуствовати јавном отварању, али без права потписа Записника или предузимања било којих
правних радњи у име понуђача.

7. Критериј додјеле уговора и цијена

Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија:

7.1 Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички задовољавајуће
понуде.

7.2 Све цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (БАМ). Понуђачи који своје понуде
доставе у некој другој валути ће бити неприхватљиве и као такве биће одбачене.

7.3 Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже било
каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону понуду која садржи цијену
која се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом.

8. Преференцијални третман домаћег

8.1 Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег, у
складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, донесеној од стране
Савјета министара Босне и Херцеговине.
8.2 У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за преференцијални
фактор:

- 15% за уговоре који се додијељују у 2015. и 2016. години,
8.3 Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са сједиштем у

БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% укупне вриједности од
понуђених роба имају поријекло из БиХ.
8.4 У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег
понуђачи су дужни доставити слиједеће:

- Изјава понуђача

9. Обавјештење о додјели

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке у
року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, факсом и поштом. Уз обавјештење о резултатима
поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или
поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда.

10.Закључење уговора и подуговарање



Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде и
Законом о облигационим односима. Понуђачима је дозвољено подуговарање, у скалду са условима
прописаним чланом 73. Закона.

Понуђачи који имају намјеру да ангажују подуговарача су дужни да попуне Анекс 6 – изјаву о намјери
подуговарања и да ова изјава буде саставни дио понуде.

11. Информације о заштити права понуђача

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима
прописаним чланом 99. и 101. Закона.

12. Рок важења понуде

Понуде морају важити 30 дана, рачунајући од дана истека рока за достављање понуда. Све док не
истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од понуђача у писаној форми да
продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуђачи могу одбити такав захтјев.
Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде и о томе у писаној форми обавијести
уговорни орган, продужит ће период важења понуде. Понуда се не смије мијењати. Ако понуђач не
одговори на захтјев уговорног органа у вези са продужењем периода важења понуде, сматрат ће се да
је понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда неће разматрати у даљем току
поступка.

Анекси:

Анекс 1 – Образац за достављање понуде

Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом

Анекс 3 - Изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама

Анекс 4 - Изјава у вези са чланом 52. Закона

Анекс 5 – Образац повјерљивих информација

Анекс 6 - Изјава о намјери подуговарања

Анекс 7 – Обавјештење о набавци

Анекс 8 – Нацрт уговора

Достављено:

- Наслову; Д и р е к т о р:
- Евиденцији;
- А р х и в а. ___________________________

Данијела Протић



Анекс 1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
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Број набавке:

Број обавјештења са Портала ЈН:394-7-1-2/15

УГОВОРНИ ОРГАН:

Уговорни орган:
Адреса:

ПОНУЂАЧ*:
(ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана групе, адресу
и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе понуђача) :
Назив, адреса и ИД број за сваког члана групе
понуђача (уколико се ради о групи понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
е-маил:

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када
понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и
податак да је то представник групе понуђача. Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу
поступка јавне набаве.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду):

Име и презиме:

Адреса:

Телефон:

Факс:

е-маил:
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе
понуђача.)
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је је објављена на Порталу јавних набавки, број
Обавијештења о набавци___________________ дана ________________, достављамо понуду и
изјављујемо слиједеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.  _________________(број
набавке који је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без
икаквих резерви или ограничења.

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације  пружање услуга, у складу
са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без
икаквих резерви или ограничења.

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а.) је_____________________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је_________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ.
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима
из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену
понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

4. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног третамана
домаћег, изјављујемо следеће (заокружити оно што је тачно):

а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену префернцијалног третмана домаћег, те
досзављамо захтјеване доказе наведене у тендерској документацији.

б) Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмама домаћег.

5. Ова понуда важи _________ дана, тј до _________ године.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:______________________________

Потпис овлаштеног лица:______________________________

Мјесто и датум:_______________________

Печат предузећа:

Уз понуду је достављена и сљедећа документација:
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САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Наша понуда  садржи документа означена од 1 до __, и то:

1.
2.
3.
4.
5.
...
Итд.
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]



Анекс 2

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РОБЕ

Назив добављача ____________________

Понуда бр._________________________

Лот-1 Разни прехрамбени производи

Лот 1 - Разни прехрамбени производи

РОБА
Јединица

мјере Количина

Јединична
цијена у
КМ по

ставки без
ПДВ-а

Јединична
цијена са
ПДВ-ом

Укупна
цијена

без ПДВ-
а

Укупна
цијена са
ПДВ-ом

Млијеко и млијечни производи

Млијеко мин.мл.масти 3,2% литар 300

Млијеко мин.мл.масти 2,8% литар 1300

Кисела павлака мин.мл.масти 20% 400мл ком 280

Свјежи крем сир 200г мин.65%мл.масти ком 290

Биљни сир кг 20

Сир трокут 140г 8ком, 50% мл.масти паковање 140

Свјежи сир за питу 900г мин.20% мл.масти ком 100

Млади сир 250 г без конзерванса, мин.5,5% мл.масти паковање 80

Јогурт мин.3,2% мл.масти литар 480

Производи од брашна

Палента 800г ком 170

Брашно ТИП-500 кг 150

Кукурузно брашно 800г паковање 20

Презле 200г паковање 20

Сусам 100г паковање 30

Хељдино брашно кг 35

Кукурузне пахуљице 1000г паковање 15

Пшеница 400гр ком 30

Сојине љуспице 300г паковање 45

Интегралне пахуљице-овас, 250г паковање 40

Интегралне пахуљице-ражене, 250г паковање 40

Интегралне пахуљице-пшеничне, 250г паковање 30

Миx пахуљице без шећера 1000г паковање 20

Сјеменке лана 100гр паковање 20

Сунцокрет 100г паковање 20

Гриз Тип-400;  500г паковање 55

Макарони 400г паковање 190

Резанци 400г паковање 190

Шпагете 400г паковање 60

Фиделини 400 г паковање 30

Јуфка за питу 450 г паковање 140

Готова супа од поврћа ком 50



Рижа дуго зрно 5% лома И-класа 800г ком 140

Рижа округло зрно 5% лома И-класа 800г ком 45

Мљевени кекс са додатком витамина 300г ком 20

Кекс петит 600г ком 50

Чајни колутићи 800г ком 40

Чоколада за кување мин.44% какао дјелова ком 30

Бисквит кекс са грожђаним шећером 105 г паковање 120

Обланде 220г ком 20

Зачини

Цимет 10г ком 15

Мљевени бибер 50г ком 7

Бибер у зрну 10г ком 5

Јодирана со кг 50

Зачин, додатак јелима, маx 17% сушеног поврћа,          250 г ком 75

Цикорија 250г ком 6

Какао 100г ком 18

Истант сухи пекарски квасац 500г кг 6

Ванилин шећер 6/1 паковање 50

Прашак за пециво 6/1 паковање 50

Першунов лист 30г ком 5

Алева паприка 100г ком 28

Оригано 3г ком 20

Ловоров лист 10г ком 10

Воће

Јабуке кг 260

Крушке кг 120

Банане кг 280

Наранџа кг 170

Клементине кг 50

Мандарине кг 70

Лимун кг 30

Грожђе кг 60

Бресква кг 40

Лубеница кг 70

Нектарина кг 55

Шљива кг 65

Сува шљива 200г паковање 20

Суве грожђице 100г паковање 65

Поврће

Блитва кг 20

Пасуљ кг 130

Купус кг 750

Кромпир кг 1800

Тиквице кг 70

Црвени лук кг 70

Бијели лук кг 7

Парадајз кг 75



Краставац свјежи кг 50

Мрква кг 90

Бундева кг 25

Першун кг 3

Паприка кг 100

Карфиол кг 35

Тиква кг 25

Цвекла кг 5

Смрзнути и пастеризовани производи

Грашак замрзнути од 450 гр паковање 140

Кукуруз шећерац 450г паковање 50

Поврће за јуху (мрква, карфиол, першун, порилук, брокула,
грашак) 450г паковање 50

Брокула замрзнута 450г паковање 50

Царска мјешавина (брокула, мрква, карфиол) 450г паковање 50

Шумско воће замрзнуто 450г паковање 10

Вишња замрзнута 450г паковање 10

Махуна жута 450г паковање 140

Филе ослића кг 60

Панирани рибљи штапићи лигње 300г паковање 50

Панирани рибљи штапићи 300г паковање 90

Кис.краставци  670г ком 30

Шпинат замрзнути 450г ком 120

Кис.паприка   Црвена 1.900г ком 8

Кис.паприка жута 1.900г ком 5

Сос парадајз 500мл мин.конц.парадајза 97% ком 40

Цвекла  720мл ком 65

Остали прехрамбени производи

Чај- камилица филтер мин.2г кутија 40

Чај- нана филтер мин.2г кутија 100

Чај- шипак филтер мин.2г кутија 70

Пудинг- ванилија ком 100

Пудинг- чоколада ком 120

Пудинг- јагода ком 40

Пудинг малина ком 70

Шећер кг 100

Уље сунцокретово, мин 11,9% зас.масти литар 300

Сирће алкохолно 9% литар 2

Сок сируп мин.65% сухе твари мијешани литар 25

Јаја свјежа А класа ком 3900

Намази

Мед ливадски кг 20

Мармелада Шипак 840г ком 25

Мармелада Марелица 840 г ком 25

Еурокрем 800г без транс масних киселина ком 30

Маргарин 250г мин.81,5%масноће ком 90

Маслац 125г мин.82% масноће ком 90

Маргарин 500г дијетални маx 25% масти ком 20



Сардина ком 50

Туњевина ком 60

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Укупна цијена у КМ са ПДВ-ом:

Попуст:_____________%

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:

Укупна цијена са попустом са ПДВ-ом:

Лот 2 – Месо и сухомеснати производи

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

Лот 2 - Месо и сухомеснати производи

РОБА Јед.мјере Количина

Јединична
цијена у КМ

по ставки без
ПДВ-а

Јединична
цијена са
ПДВ-ом

Укупна
цијена

без ПДВ-а

Укупна
цијена са
ПДВ-ом

Ћурећа прса у омоту кг 20

Сланина панчета кг 12

Пилеће груди у омоту кг 20

Пилеће бијело месо кг 115

Ћурећа шунка кг 25

Пилетина коке кг 35

Телетина без кости бут кг 100

Телетина са костима кг 8

Јунетина без кости кг 110

Јунетина са костима кг 10

Свињетина без кости кг 30

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Укупна цијена у КМ са ПДВ-ом:

Попуст__________%

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Укупна цијена са попустом са ПДВ-ом



Лот 3 – Хљеб и пецива

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

Лот 3 - Хљеб и пецива

РОБА Јед.мјере Количина Јединична
цијена у КМ
по ставки
без ПДВ-а

Јединична
цијена са
ПДВ-ом

Укупна
цијена
без ПДВ-
а

Укупна
цијена са
ПДВ-ом

Хљеб ражени ком 950

Хљеб бијели сјечени ком 1800

Кифла 100гр ком 650

Жу-жу кг 28

Кифла са сусамом ком 1400

Кукурузни хљеб ком 400

Питуљице (кромпир) ком 400

Интегрална кифла ком 600

Кроасани са јогуртом ком 250

Посне кифле ком 300

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Укупна цијена у КМ са ПДВ-ом:

Попуст__________%

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Укупна цијена са попустом са ПДВ-ом

Рок плаћања је 30 дана од дана достављања исправне фактуре.

М.П. Попис овлашћене особе

понуђача

_______________________



Напомена:

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити
понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су
наведени у овом обрасцу.

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у
складу са јединичним цијенама.

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.



Анекс 3

Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)

Ја, ниже потписани ____________________________________________ (Име и презиме), са личном
картом број: __________________издатом од __________________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности
_______________________________________________________________________________________

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД број: _____________________, чије средиште се налази у _____________________
(Град/општина), на адреси _____________________________________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке
___________________________________________________________________
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке),
а којег проводи уговорни орган __________________________________________ (Навести тачан
назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено
обавјештење) број: ___________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: ___________, а у
складу са чланом 45. Ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/понуђач _______________________________________________________________________
у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам није:

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу
са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обевезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 45. став (2) тачке д) на захтјев уговорног органа и у року којег
одреди уговорни урган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе , односно употреба
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су
истинити преставља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање
нетачних података у документима којима се доказује лична из члана 45. Закона о јавним
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до
10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице
понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне
набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у
тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених
информација код наведених органа.

Изјаву дао:
_____________________________

М.П. Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________

Потпис и печат надлежног
органа:

_____________________________



Анекс 4

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја, нижепотписани _________________________________ (Име и презиме), са личном картом број:
___________________ издатом од _____________________________________, у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности
______________________________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД број: __________________________, чије сједиште се налази у _________________________
(Град/општина), на адреси _________________________________________________________________
(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке
______________________________________________________________________________________
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
______________________________________________________________________________ (Навести
тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено
обавјештење) број: _______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________________, а у
складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо
одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса
јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од
вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује под таквом подмићивању службеног или
одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да
обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које не би требало да обавља, или се суздржава од
обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка
јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорност предвиђене за кривично дјело давање мита и
друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима
Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:
_____________________________

М.П. Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________
Потпис и печат надлежног органа:

_____________________________



Анекс 5

МЕМОРАНДУМ ПОНУЂАЧА

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је
повјерљива

Бројеви страница с тим
информацијама у

понуди

Разлози за
повјерљивост тих

информација

Временски период у
којем ће те

информације бити
повјерљиве

Напомена:

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: (члан 11.ЗЈН)
a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, од које зависи поређење са техничком спецификацијом и

оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком спецификацијом;;
c) докази о личној ситуацији понуђача ( смислу одредби чл. 45-51 Закона).

М.П. Потпис овлашћене особе

Понуђача

___________________



Анекс 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАМЈЕРИ ПОДУГОВАРАЊА

Изјављујем да имам намјеру да дио уговора подуговарањем пренесем на подуговарача, и то како
слиједи:

1. __________________________________________________________________________________
(унијети назив и сједиште подуговарача)

(понуђач може, а не мора да наведе податке за ову тачку)

2. ___________________ % (унијети процентулану вриједност подугвора)

3. ___________________ КМ без ПДВ-а (унијети вриједност изражену у КМ без ПДВ-а)

М.П.

П
Потпис овлашћене особе

П
понуђача

_
___________________



Анекс 8
НАЦРТ УГОВОРА

O НАБАВЦИ ХРАНЕ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Уговорне стране:

1. ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град , Ул. Васе Пелагића 17, коју заступа
директор  Данијела Протић ЈИБ 4401205130003, телефон 050/221 130, у својству наручиоца робе
(у даљем тексту наручилац),
и
2. __________________, кога заступа директор___________________________,
ЈИБ:_______________________ жиро-рачун бр. ____________________________код
__________________банке, телефон_____________________, у својству добављача робе, (у даљем
тексту добављач)

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка хране и прехрамбених производа по лотовима за потребе ЈУ
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2016. годину и то за __________________
(навести један од лотова или све лотове).
Добављач ће робу испоручивати наручиоцу у складу са цијенама и количинама датим у својој
понуди, на основу проведеног поступка јавне набавке – конкурентски поступак са објавом
обавјештења о набавци бр:394-7-1-2/15 на порталу ЈН, а по Одлуци директора о спровођењу
поступка набавке за предметну робу број: 822/15 од 02.12.2015.године.

Цијена

Члан 2.

Процијењена вриједност предметног уговора од стране наручиоца износи 18.242,00 КМ за Лот
– 1, ; 5.018,00 КМ за Лот -2 и 4.645,00 КМ за Лот -3 без урачунатог ПДВ-а.
Цијена из понуде понуђача која је прихваћена најнижа цијена је, како слиједи:

Лот 1 - Разни прехрамбени производи

РОБА Јединица
мјере

Количина Јединична
цијена у
КМ по
ставки без
ПДВ-а

Јединична
цијена са
ПДВ-ом

Укупна
цијена
без
ПДВ-а

Укупна
цијена
са
ПДВ-
ом

Млијеко и млијечни производи

Млијеко мин.мл.масти 3,2% литар 300
Млијеко мин.мл.масти 2,8% литар 1300
Кисела павлака мин.мл.масти 20%
400мл

ком 280

Свјежи крем сир 200г
мин.65%мл.масти

ком 290

Биљни сир кг 20



Сир трокут 140г 8ком, 50% мл.масти паковање 140
Свјежи сир за питу 900г мин.20%
мл.масти

ком 100

Млади сир 250 г без конзерванса,
мин.5,5% мл.масти

паковање 80

Јогурт мин.3,2% мл.масти литар 480

Производи од брашна

Палента 800г ком 170
Брашно ТИП-500 кг 150
Кукурузно брашно 800г паковање 20
Презле 200г паковање 20
Сусам 100г паковање 30
Хељдино брашно кг 35
Кукурузне пахуљице 1000г паковање 15
Пшеница 400гр ком 30
Сојине љуспице 300г паковање 45
Интегралне пахуљице-овас, 250г паковање 40
Интегралне пахуљице-ражене, 250г паковање 40
Интегралне пахуљице-пшеничне,
250г

паковање 30

Миx пахуљице без шећера 1000г паковање 20
Сјеменке лана 100гр паковање 20
Сунцокрет 100г паковање 20
Гриз Тип-400;  500г паковање 55
Макарони 400г паковање 190
Резанци 400г паковање 190
Шпагете 400г паковање 60
Фиделини 400 г паковање 30
Јуфка за питу 450 г паковање 140
Готова супа од поврћа ком 50
Рижа дуго зрно 5% лома И-класа
800г

ком 140

Рижа округло зрно 5% лома И-класа
800г

ком 45

Мљевени кекс са додатком витамина
300г

ком 20

Кекс петит 600г ком 50
Чајни колутићи 800г ком 40
Чоколада за кување мин.44% какао
дјелова

ком 30

Бисквит кекс са грожђаним шећером
105 г

паковање 120

Обланде 220г ком 20

Зачини
Цимет 10г ком 15
Мљевени бибер 50г ком 7
Бибер у зрну 10г ком 5
Јодирана со кг 50
Зачин, додатак јелима, маx 17%
сушеног поврћа,          250 г

ком 75

Цикорија 250г ком 6



Какао 100г ком 18
Истант сухи пекарски квасац 500г кг 6
Ванилин шећер 6/1 паковање 50
Прашак за пециво 6/1 паковање 50
Першунов лист 30г ком 5
Алева паприка 100г ком 28
Оригано 3г ком 20
Ловоров лист 10г ком 10

Воће
Јабуке кг 260
Крушке кг 120
Банане кг 280
Наранџа кг 170
Клементине кг 50
Мандарине кг 70
Лимун кг 30
Грожђе кг 60
Бресква кг 40
Лубеница кг 70
Нектарина кг 55
Шљива кг 65
Сува шљива 200г паковање 20
Суве грожђице 100г паковање 65

Поврће

Блитва
кг 20

Пасуљ кг 130
Купус кг 750
Кромпир кг 1800
Тиквице кг 70
Црвени лук кг 70
Бијели лук кг 7
Парадајз кг 75
Краставац свјежи кг 50
Мрква кг 90
Бундева кг 25
Першун кг 3
Паприка кг 100
Карфиол кг 35
Тиква кг 25
Цвекла кг 5

Смрзнути и пастеризовани производи

Грашак замрзнути од 450 гр паковање 140
Кукуруз шећерац 450г паковање 50
Поврће за јуху (мрква, карфиол,
першун, порилук, брокула, грашак)
450г

паковање 50

Брокула замрзнута 450г паковање 50
Царска мјешавина (брокула, мрква, паковање 50



карфиол) 450г
Шумско воће замрзнуто 450г паковање 10
Вишња замрзнута 450г паковање 10
Махуна жута 450г паковање 140
Филе ослића кг 60
Панирани рибљи штапићи лигње
300г

паковање 50

Панирани рибљи штапићи 300г паковање 90
Кис.краставци  670г ком 30
Шпинат замрзнути 450г ком 120
Кис.паприка   Црвена 1.900г ком 8
Кис.паприка жута 1.900г ком 5
Сос парадајз 500мл
мин.конц.парадајза 97%

ком 40

Цвекла  720мл ком 65
Остали прехрамбени производи
Чај- камилица филтер мин.2г кутија 40
Чај- нана филтер мин.2г кутија 100
Чај- шипак филтер мин.2г кутија 70
Пудинг- ванилија ком 100
Пудинг- чоколада ком 120
Пудинг- јагода ком 40
Пудинг малина ком 70
Шећер кг 100
Уље сунцокретово, мин 11,9%
зас.масти

литар 300

Сирће алкохолно 9% литар 2
Сок сируп мин.65% сухе твари
мијешани

литар 25

Јаја свјежа А класа ком 3900
Намази
Мед ливадски кг 20
Мармелада Шипак 840г ком 25
Мармелада Марелица 840 г ком 25
Еурокрем 800г без транс масних
киселина

ком 30

Маргарин 250г мин.81,5%масноће ком 90
Маслац 125г мин.82% масноће ком 90
Маргарин 500г дијетални маx 25%
масти

ком 20

Сардина ком 50
Туњевина ком 60
Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Укупна цијена у КМ са ПДВ-ом:

Попуст:_____________%

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:

Укупна цијена са попустом са ПДВ-ом:



Лот 2 - Месо и сухомеснати производи
РОБА Јед.мјере Количина Јединична

цијена у КМ
по ставки
без ПДВ-а

Јединична
цијена са
ПДВ-ом

Укупна
цијена
без ПДВ-
а

Укупна
цијена са
ПДВ-ом

Ћурећа прса у омоту кг 20

Сланина панчета кг 12

Пилеће груди у омоту кг 20

Пилеће бијело месо кг 115

Ћурећа шунка кг 25

Пилетина коке кг 35

Телетина без кости бут кг 100

Телетина са костима кг 8

Јунетина без кости кг 110

Јунетина са костима кг 10

Свињетина без кости кг 30

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Укупна цијена у КМ са ПДВ-ом:

Попуст__________%

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Укупна цијена са попустом са ПДВ-ом

Лот 3 - Хљеб и пецива
РОБА Јед.мјере Количина Јединична

цијена у КМ
по ставки
без ПДВ-а

Јединична
цијена са
ПДВ-ом

Укупна
цијена
без ПДВ-
а

Укупна
цијена са
ПДВ-ом

Хљеб ражени ком 950

Хљеб бијели сјечени ком 1800

Кифла 100гр ком 650

Жу-жу кг 28

Кифла са сусамом ком 1400

Кукурузни хљеб ком 400

Питуљице (кромпир) ком 400

Интегрална кифла ком 600



Кроасани са јогуртом ком 250

Посне кифле ком 300

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:

Укупна цијена у КМ са ПДВ-ом:

Попуст__________%

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Укупна цијена са попустом са ПДВ-ом

Цијене су малопродајне, садрже порез, таксе и акцизу и усклађују се са кретањем цијена
предметних роба на тржишту, а о овој промјени цијена Добављач ће доставити доказ о промјени
цијене од свог добављача Наручиоцу робе.

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.

За испоручену робу добављач ће наручиоцу испоставити фактуру, а коју се наручиоц
обавезује платити најкасније 30 дана од дана пријема фактуре.

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Добављач се обавезује да ће робу испоручивати како слиједи:
1. До 31.12.2016. године или до закључења уговора са новим добављачем.

2. Роба која је предмет набавке ће се испоручивати сваког радног дана два сата након поруџбе
Уговорног органа у ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град Ул.Васе Пелагића
17, М.Град и сваког понедјељка у Подручно одјељење у Подрашници, Подрашница бб,
М.Град.

3. Роба ће се у изузетним околностима испоручивати и у дане викенда, одмах или најкасније у
року од 12 часова за случајеве непланираних догађаја (посјете, манифестације, излете који
нису предвиђени Програмом рада предшколске установе за 2015-2016. годину, а које зависе
од вањских фактора и временских прилика, односно, није их било могуће раније предвидјети).

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће испоруку роба из члана 1 овог уговора обавити квалитетно и у
складу са важећим нормама за предметну набавку.
1. Роба треба бити испоручена на начин да задовољава услове безбиједности и очувања
квалитета исте. За понуђаче који робу достављају ван територије Општине М.Град потребно је да
испуњавају техничке услове за транспорт у температурном режиму за камионе и хладњаче, а с
посебним акцентом на лако кварљиву робу.
2. Набављена роба треба бити испоручена у оригиналним паковањима. Сва евентуално
утврђена оштећења и одступања иду на терет понуђача. Набављена роба треба садржати детаљну
декларацију производа са истакнутим поријеклом робе и роком употребе, те податке о адитивима у



складу са чланом 20. Закона о безбиједности хране РС. Набављена роба не смије садржати штетне
материје по здравље дјеце и околине, односно, не смије садржати штетне организме и материје из
члана 19. Закона о безбиједности хране РС. Храна је неодговарајућа ако садржи и елементе из члана
21.предметног Закона.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Наручиоц ће писаним обавјештењем упућеним добављачима раскинути овај уговор, наводећи при
томе ступање на снагу раскида, у следећим случајевима:

- Уколико добављач пропусти да испоручи робу у временском року одређеном овим уговором,
- Уколико наручилац утврди недостатке у квалитети испоручене робе

Остале одредбе
Члан 7.

Контролу провођења овог уговора вршит ће директор или лице које овласти директор установе.

Члан 8.

Сва спорна питања која произађу из овог уговора , рјешават ће се споразумно , а у случају
немогућности рјешавања спорних питања споразумно, за рјешавање истих надлежан је Основни суд
у Мркоњић Граду.

Члан 9.

Све што није регулисано овим уговором примјењују се одредбе закона о облигационим
односима.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка од којих 2 задржава пружилац услуга, а два
наручиоц услуга.

За добављача За наручиоца
ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“

Мркоњић Град
Данијела Протић,

________________________ ___________________________
/директор/ /директор/

Мркоњић Град , _________2015.године Број:____/15__




