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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. 1.Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса: Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац 
ПИБ: 101042289 
Матични број: 07150318 
Интернет страница наручиоца: http://medicinskakg.edu.rs/ 
Врста Наручиоца: Просвета 
 
1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке: добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом 
 
1.4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
Процењена вредност за партију 1: Набавка и монтажа професионалне опреме -2.890.000 РСД 
без  ПДВ-а.Процењена вредност за партију 2: Набавка клима уређаја са уградњом - 133.333 
РСД без  ПДВ-а. Укупна процењена вредност јавне набавке је 3.023.333 РСД без  ПДВ-а.  
 
1.5. Контакт  
Лице за контакт: Мира Миловановић 
Е - mail адреса: medskg@ptt.rs 
Радно време: понедељак – петак (од 08:00 до 14:00 часова) 
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са 
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Предмет јавне набавке  
Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности 
Број јавне набавке: ЈНМВ 1.1.9/2018 
Предмет јавне набавке: добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом 
Партија 1: Набавка и монтажа професионалне опреме  
Партија 2: Набавка клима уређаја са уградњом 
 Назив и ознака из ОРН: Партија 1: 39220000 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и 
потрепштине за угоститељство, Партија 2:  39710000 - Електрични апарати за домаћинство. 
  
2.2. Партије  
Јавна набавка је обликована у две партије. 
Партија 1: Набавка и монтажа професионалне опреме  
Партија 2: Набавка клима уређаја са уградњом 
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), квалитет,количина и опис добара обезбеђења гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ за набавку  опреме за кухињу и 
дом са монтажом 
 
Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 - Набавка и 
монтажа професионалне опреме  
 
 

Р.Б. 
Назив и опис потребних добара 

Захтеване техничке карактеристике 
Јединица 

мере 
Количи-

на 

1. 
 

Љуштилица за кромпир стона 
Зидови бубња и окретни диск обложени карборундум 
облогом или одговарајуће.  
Комадна табла са тастер дугмићима за укључење и 
искључење, и временским прекидачем мин. 0 до 15 мин.    
Гумени поклопац са скидајућим левком   
Капацитет 90 кг/сат (±5%).  
Jедно пуњење бубња  4 кг (+5%).                                                                                               
Довод  воде Р 3/4''. 
Потрошња воде за једно пуњење цца 8 лит.             
Штелујуће ногице са гуменим стопицама.  
Прикључна снага 0,25-0,55 кW . 
Прикључни напон 230/В/АЦ. 
Димензија 600х375х400 мм (±5%). 
**Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђену љуштилицу  
 

ком 1 

2. 

Витрина изложбена хладна - стона 
Статичко охлађење, капацитета 5 ГН 1/4 
Унутрашњост и спољашњост од нерђајућег челика 
АИСИ304. 
Температурни режим +2/+80Ц  
Електронска контрола температуре  
Базен предвиђен и за дубину посуде 150 мм. 
Заштитно стакло са бочних  страна, са леђне и горње 
стране, мин. дебљине 7 мм, горња страна заштитног 
стакла равна.  
Изолација мин. 45 мм, расхладни гас Р134а 
На предњој страни уређаја дигитални термостат, кућиште 
од  самогасивог АБС-а, ИП65 заштита, аларм за 
максималну и минималну температуру. Са четири 
разделника. 
Напон 230В/50Хз,  снага  145W (+3%) 
Pет ГН1/4-150мм од инокса са поклопцима од 

ком. 1 
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поликарбоната који имају ручку по средини - периво у 
машини за прање посуђа 
Димензија макс. 125х35х45 цм  
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђену витрину   

3. 

Машина за прање белог посуђа и чаша са два 
режима испирања  65°C и     85°C.   
Димензије максимално: 600х650х860мм.   
Капацитет: мин. 40/30/23 корпи на сат и брзи програм 
од мин 65 корпи на сат. Висина уметања посуђа мин 
400мм. Мин.три основна програма прања и додатни 
програми: интензивни прграм, економични програм (код 
кога се време прања продужава а штеди се вода, енергија 
и детерџенти), тихи програм, индивидуални-специјални 
програм(прилагођен захтевима корисника), програм за 
отклањање каменца, програм самопрања. Температура 
испирања  65° и 85°, промену температуре  бира лице 
које ради са машином у зависности од врсте посуђа. 
Жичана корпа за тањире 8-делна дим 500х500мм (1 ком), 
жичана корпа за  прибор-равна дим 500х500мм (1 ком), 
жичана корпа за тањире 6-делана дим 500х500мм (2 ком), 
ПВЦ корпа за прибор  8-делана  (1 ком); Постоље за 
машину  иноx АИСИ304, висина 600мм  ± 5%; Горње и 
доње елипсасто поље прања са сензором обртаја са 
меким стартом пумпе прања који аутоматски регулише 
притисак прања у машини, уграђен мин.четвороструки  
систем филтрирања са сензором за прљаву воду, уграђене 
посуде и дозатори за средство прања и средство 
испирања,  уграђен систем машине са екраном на додир - 
самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се 
пере а количина воде, количина средстава за прање и 
испирање, температура, притисак воде и време трајања 
циклуса се аутоматски регулише. Машина треба  да има 
мин. три нивоа заштите преко којих се приступа 
информацијама у машини и све је интегрисано на 
дисплеју: Ниво за шефа кухиње (заштићен ПИН-кодом) 
садржи: радни дневник (опште информације о 
коришћењу машине), хигијенски дневник 
(документовања хигијенских релевантних дешавања), 
специјални програни (уклањање каменца и основно 
чишћење), подаци о контактима (доба вљачи за сервис и 
хемију). Ниво за сервисера (заштићен ПИН-кодом) 
садржи мин. промене свих подешавања и могућност 
прилагођавања индивидуалних програма за корисника; 

ком. 1 
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термо стоп заштита омогућава да машина брине о 
задатим тепературама прања и испирања (прати се на 
дисплеју);  ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ –  интелигентна 
аутоматика која покреће процес регенераци је улошка у 
зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – 
увек за време најниже потрошње;  Сразмерна 
регенерација јоноизмјењивачког улошка (зависно од 
степена потрошње); Робусна конструкција главе је 
отпорна на велика одступања хидрауличког притиска и 
лошији квалитет воде из мреже (нпр. висок ниво 
механичких нечистоћа, гвожђе, итд.); Дигитални панел са 
ЛЦД екраном; Константна контрола параметара рада 
јединице; Константан приказ протока пречишћене воде; 
Материјал – резервоар са улошком од стаклених влакана, 
резервоар за со и поклопац од пластике Капацитет 
протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска)18 
лит/мин до 23 лит/мин. Температура дотока макс. 49°Ц. 
Начин рада - аутоматска регенерација покретана преко 
електронског контролера са напајањем струје 230В 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђену машину и  ИСО 9001:2015 и 
ИСО 14001:2015  или одговарајуће којим се доказује  да 
произвођач има сертификовану област  производње 
машина за прање посуђа према захтевима наведених 
стандарда или одговарајуће 

4. 

Усисивач за суво и мокро усисавање 
Проток ваздуха (л/мин.)  мин. 3700 
Потисак (мбар/кПа)  мин. 250/25 
Максимална снага (W)  маx. 1500 
Ниво буке (дБ(А))  маx. 59 
Запремина резервоара (л)  мин.  30 
Напајање (В/-/Хз)  220-240/1/50-60 
Димензије  ДxШxВ (мм)  маx. 450x380x595 
Тежина (кг)  маx. 10 
Дужина кабла (м) мин. 7 
Црево ребрасто фи32мм x 3м 
Тип филтера   ПЕТ за "М" класу прашине 
Систем - за брзо чишћење филтера 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђени усисивач 

ком 3 

5. 

Расхладни орман  
Спољашњи  и унутрашњи делови инокс  АИСИ 304. 
Капацитет мин. 700 литара. Температурни режим 
00Ц/+100Ц.  Дебљина изолације мин. 70мм  без 
ЦФЦ/ХЦФЦ; заобљени углови;  Реверзибилна врата са 

ком 1 
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углом отварања од мин.1000; Ручка целом висином  врата 
у иноксу АИСИ 304; Лако замењиве магнетне заптивке;  
Бравица за закључавање . Преносиви носачи од 
нерђајућег челика; Најмање  3 пара клизача и 3 полице  
ГН 2/1. Електронски термостат. Аутоматско отапање. 
Електронска контролна табла. Заштита тастатуре у 
плексигласу Или одговарајуће. Аларм за високу и ниску 
температуру, аларм отворених врата.Меморија 
минималне и максималне температуре; Рад на 
температури од 430Ц; Спољна леђа и дноод 
галванизованог или другог  челика. Подесиве ножице од 
инокса АИСИ304.Инсталисана снага макс. 450W ; 
230В/1Н / 50Хз. Дим. 75x80x210 cm (±2%) 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђени уређај и ИСО 9001:2015 или 
одговарајући којим се доказује  да произвођач има 
сертификовану област производње расхладних уређаја 
према захтевима наведеног стандарда   

6. 

Електрична пећница капацитета  6 x ГН 1/1 
Уређај за кување са режимом аутоматског кувања са мин. 
7 процеса термичке обраде намирница. Интелигентни 
систем кувања, који препознаје актуелне услове у комори 
за термичку обраду намирница, величину, количину и 
стање производа. Аутоматско подешавање климе, 
температуре и времена термичке обраде. Систем 
истовремене  припреме различитих  јела , код мешовитог 
пуњена, и индивидуланим приказом сваког нивоа. 
Мануелно подешавање припреме са 3 режима: Врућ 
ваздух 300Ц до 3000Ц, Пара од 300Ц до 1300Ц; 
комбинација Пара – Врућ ваздух 300Ц до 3000Ц. 
Финисхинг. Могућност програмирања минимално 600 
програма, сваки са по максимално 10 могућих корака. 
Екран контролне плоче у боји (ТФТ) високе резолуције  
са „Тоуцх сцреен“ (на додир) функцијама и 
поједностављеним симболима због лакше употребе. 
Одабир аутоматских процеса термичке обраде 
намирница једним додиром. Дисплеј који се може 
конфигурисати на основу потреба корисника. 
Аутоматски избор сата и датума за почетак припреме. 
Исписи на дисплеју и упутства за употребу у уређају на 
српском језику. Приказ мин. 9 самоподешавајућих радњи 
специфичних за корисника на дисплеју, за намирнице 
исте количине и тежине (слика, текст итд.). Функција за 

ком 1 
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спору припрему великих комада меса. Минимум 5 
програма ферментације теста. Одређивање  идеалног 
начина припреме  намирница коришћењем сонде (и без 
ње) као и аутоматско одређивање напуњености уређаја. 
Функција приказа потрошње енергије за сваки 
појединачни поступак термичке обраде  и на дневном 
нивоу. Аутоматско (или мануелно) подешавање влаге у 
кабинету уређаја и самим намирницама до постотка (%) 
тачно за сваки производ; Брзо хлађење унутрашњости 
уређаја. Аутоматско предгрејавање пећнице пре сваког 
процеса припреме намирница.Сонда за мерење 
температуре са више мерних тачака  и аутоматском 
корекцијом грешке, са држачем сонде за боље и 
прецизније позиционирање, и код течних, меких и веома 
малих производа. ХАЦЦП аутоматско документовање 
података и пренос преко УСБ прикључка (или повезано 
са рачунаром), ретроактивно мин. 10 дана уназад. Високо 
квалитетан парогенератор са регулатором паре који 
обезбеђује 100 % свежу пару, са аутоматским дотоком 
свеже воде, и са системом аутоматског чишћења каменца. 
Динамична расподела кружења ваздуха у кабинету, 
равномерно, и код комплетног пуњења са мин. 5 брзина 
обртаја вентилатора, могуће програмирање; 
Интегрисан систем центрифугалног одвајања вишка 
масноће, без потребе за коришћењем филтера за 
масноћу; 
Врата уређаја са трослојним стаклом, два унутрашња која 
је могуће отворити (због лакшег чишћења) и са специјал. 
премазом за рефлектовање топлоте.  Скупљач конденза 
интегрисан у вратима са самосталним отицањем. Безко 
нтакни контролни прекидач затварања врата. Ручка на 
вратима са функцијом окретања лево/десно. 
Унутрашњост коморе без жлебова, са заобљеним 
угловим. ЛЕД осветљење унутрашњости уредаја као и 
појединачних нивоа, са сигнализајом за сваки  
појединачни ниво. 
Аутоматско чишћење и одстрањивање каменца из 
парогенератора и унутрашњости уређаја, препознавање 
запрљаности и и прилагођавање степена чишћења, мин. 
7 нивоа чишћења без надзора-чак и преко ноћи. Рад без 
омекшивача воде и додатног декалцирања. Сервисно 
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дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на 
дисплеју. Могућност одложеног кувања. Материјал израде 
изнутра и споља нерђајући челик 304 (ДИН 1.4301). 
Ногице подесиве по висини.Лако отклоњиве шине, 
размак између шина  мин. 68 мм. Интегрисани ручни туш 
са повратном аутоматиком намотавања и аутоматиком за 
затварање воде. Могуће пуњење по дужини за 
1/1;1/2;2/3;1/3 ГН.  Снага врели ваздух 9,5-10,5  
kW.Снага пара 8-9 kW. Напон 400В -3НАЦ. Максимална 
ширина 860мм, максимална дубина 790 мм; Постоље  за 
пећницу, отворено са свих страна са мин. 2х7 пари шина-
клизача  за пријем ГН посуда, материјал израде нерђајући 
челик АИСИ304, димензије према понуђеној пећници; 
Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и 
печење пецива димензија 530x325мм дубина 20 мм  (2 
ком); Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко 
печење и печење пецива дименз.  530x325 мм  дубина 60 
мм  (2 ком); Плех са специјалним Алу Трилаx премазом 
за печење меса и пецива, димензија 530x325 мм ( 4 ком); 
Плех са специјалним Алу Трилаx премазом за печње 
пецива са перфорацијом, димензија 530x325 мм (4 ком); 
ГН посуда од нерђајућег челика инокс, 65 мм дубине  ГН 
1/1 (2 ком); ГН посуда он нерђајућег челика инокс, 65мм 
дубине  ГН1/1 са перфорацијом (2ком); 
ГН посуда од нерђајућег челика инокс, 100 мм дубине  
ГН 1/1 са перфорацијом  (2 ком); Корпа за фритирање  
Цомби 
Фрy или одговарајућа , димензија 530x325 мм (2ком); 
Грил решетка од нерђајућег челика димензија 530x325 мм 
(1ком); Плех за јаја са специјалним трилаx премазом дим.  
530x325 мм , за осам јаја (2ком); Модлицe за печење 
мафина и пројица, ГН 1/1, 12 рупа, 300х400 мм (1 ком); 
Пекач за гриловање, печење и роштиљање, са 
специјалним трилаx премазoм  ГН 1/1 (1ком); 
Електрична прскалица за прехрамбену индустрију: 
Оптимално прскање равних површина, проширена 
млазница идеална за прксање нагоре, надоле или на 
ивицама – косинама. Од дебљег до финог завршног 
млаза. Није потребан компримовани ваздух. Номинална 
снага 60 W(+5%), макс. вискозитет 80 ДИН/с, 
максимална брзина наношење (вода): 250г/мин, клип од 
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нерђајућег челика, пумпа цилиндра од  Волфрам царбида 
или одговарајуће, капацитет резервоара 700-750 мл, са 
продуженим савијеним грлом , дужина кабла мин. 1,6 м, 
нето тежина максимално 1,4 кг;  
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће - за понуђену пећницу и посуде, VDE 
сертификат или одговарајуће  којим се доказује да је 
пећница тестирана у складу са EN 60335-1:2010-11 и са 
EN 60335-2-42:2009-04 или одговарајуће и да испуњава 
све захтеве за употребу без надзора,  Energy Star 
сертификат или одговарајуће - за понуђену пећницу,  ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015  или одговарајуће  којим се 
доказује  да произвођач има сертификовану област 
опреме за угоститељство према  захтевима наведених 
стандарда.  

7. 

Диспензер за хлађење пића 
Са две транспарентне  посуде од поликарбоната 
капацитета по 12-14 литара, кућиште од нерђајућег 
челика 
Мешање  пића помоћу магнетног ротора 
Температура се регулише са два подесива термостата  
Расхлађивање се аутоматски зауставља када течност 
достигне температуриу  
Посуде и славине се могу скинути, посуде са поклопцима 
Свака посуда има прекидач за мешање 
Са посудама за капање  
Компресор  херметички, бука мања од 70 Дб(А) 
Погодан за рад на температури простора  од +5 до +320Ц 
Кондензатор са ваздушним хлађењем 
Заштита од преоптерећења 
Ножице мин. 9 цм  
Снага мин. 280W, 230V/50Hz 
Димензија  макс. 45x50x60 cm  
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђени уређај 

ком. 1 
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8. 

Апарат за кафу (топле напитке)  
Капацитет  мин. 12,8 литра, време загревања макс. 60 мин.  
Филтер од нерђајућег челика  
Део за грејање од нерђајућег челика 
Индикатор нивоа напуњености 
Индикатор за уклањање каменца 
Индикатор напајања 
Функција одржавања температуре 
Апарат се може користити са филтером за папир или без 
Два независна система загревања ,за кување и одржавање   
Минимална количина кувања мора бити 6 литара 
Испоручује се са лопатицом за чишћење, са цевима за 
воду од 6 и 12 мм и резервним заптивачима   
Контролна лампица, он/оф прекидач 
Напон 230В/50Хз, снага 1,55-1,7 kW 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђени уређај 

ком. 2 

9. 

Гравитациона саламорезница 
Пречник ножа мин. фи 250 мм.  
Деbljina sečenja од 0-15 mm. 
Оштрач за нож  и заштита ножа  
Тело од анодизиране легуре алуминијума или 
одговарајуће 
Сигурносна брава за скидање клизача 
Снага мин. 0,23 kW , 230В/1ПХ 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ сертификат или 
одговарајуће за понуђени уређај и ИСО 9001:2015 или 
одговарајући којим се доказује  да произвођач има 
сертификовану област производње алатних машина за 
професионалну употребу према захтевима наведеног 
стандарда 

ком 1 

Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 
 
Место испоруке, монтаже: Примопредаја се врши у просторијама наручиоца на адреси 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, уз пратећу робну документацију 
Рачун/Отпремницу и спецификацију. Уколико се констатује да испорука није комплетна или 
да одступа од Спецификације наручене робе, Понуђач је дужан да преузме неодговарајућу 
робу и испоручи одговарајућу робу у року од 7 дана, без зарачунавања трошкова, до 
одредишта Наручиоца. 
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Такође, уколико се приликом примопредаје робе утврди да није испоручен бренд за који је 
понуђач доставио - навео у каталогу или проспекту, Наручилац ће Понуђачу вратити 
испоручену количину уз писмену рекламацију и захтевати поновну испоруку у накнадном 
року. Понуђач гарантује да испоручена добра задовољавају у потпуности техничке 
карактеристике и стандарде за ту врсту добара датог произвођача. 
Уколико се у току експлоатације добара, уоче скривене мане (скривени недостаци), 
неисправност добра и утврди да квалитет истих не задовољава карактеристике из 
Спецификације, то ће бити констатовано комисијским записником који сачињава Наручилац. 
 
Наручилац ће о констатованом, без одлагања, истог или наредног дана од дана када је 
недостатак констатован, писаним путем или електронском поштом (e-mail) и уз достављање 
комисијског записника, обавестити Понуђача о недостатку (скривени недостатак) и позвати 
Понуђача да прегледа добра као и утврдити рок у ком се мора извршити отклањање 
недостатка, односно замена (уградња) добара. 
 
Рок за испоруку: у року од максимум 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  
 
- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  
- дужину гарантног рока;  
- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан сваког радног дана од 
понедељка до петка, осим државних празника. 
 
Гарантни рок за опрему: у складу са гаранцијом произвођача опреме минимум 24 
(двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла. 
Примопредаја: Понуђач се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне 
документације, прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да по уградњи обезбеди 
обуку за коришћење уграђених добара и одржавање исте. Приликом примопредаје Понуђач је 
у обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и инструкције за употребу и 
одржавање. 
Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, извршиће 
пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу посла, који ће 
бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
овлашћеног представника Понуђача. Записник о комплетном извршењу посла, оверен 
печатом Понуђача и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну 
адресу. 
 
Доказ техничких карактеристика:  
Понуђач је дужан да уз понуду достави : 

- каталог или извод из каталога произвођача добара  са сликом и моделом/типом 
понуђеног добра, којима се доказује усаглашеност понуђених добара са техничком 
спецификацијом из конкурсне документације 

- захтеване сертификате према техничкој спецификацији  
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Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца, и прецизираним 
техничким карактеристикама. 
 
Понуђач треба да формира цену тако да обухвати све своје трошкове. 
Трошкови испоруке падају на терет Добављача. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
На основу достављеног каталога произвођача или понуђача и достављених сертификата 
према наручилац ће утврдити да ли понуђено добро испуњава захтеве из техничке 
спецификације. 
Пожељно је да понуђач у каталогу редним бројем означи  понуђено добро, које одговара 
редном броју добра у техничкој спецификацији.. 
Ако у поступку стручне оцене понуда наручилац утврди да понуђено добро не испуњава 
захтеве из техничке спецификације, понуду понуђача оцениће као неодговарајућу 

 
 

 
 

 
Место, _______________              Понуђач: 
 
 

М.П. 
Датум, ________________                                       ________________________ 
 
 
 
 
Упутство понуђачима:  Понуђач у техничкој спецификацији уписује произвођача опреме, потписује и 
оверава образац, чиме се саглашава да  ће добра успоручити /уградити у складу са спецификацијом 
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Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА  
ПАРТИЈУ 2 Набавка клима уређаја са уградњом 
 
 

Р.Б. 
Назив и опис потребних добара 

Захтеване техничке карактеристике 
Јединица 

мере 
Количи-

на 

1. 
 

КЛИМА уређај -дванаестица, 
 
Капацитет од 12000  BTU односно 3,5 kW 
 

ком 4 

 
 
 
Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 
 
Место испоруке, монтаже: Примопредаја се врши у просторијама наручиоца на адреси 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, уз пратећу робну документацију 
Рачун/Отпремницу и спецификацију. Уколико се констатује да испорука није комплетна или 
да одступа од Спецификације наручене робе, Понуђач је дужан да преузме неодговарајућу 
робу и испоручи одговарајућу робу у року од 7 дана, без зарачунавања трошкова, до 
одредишта Наручиоца. 
 
Такође, уколико се приликом примопредаје робе утврди да није испоручен бренд за који је 
понуђач доставио - навео у каталогу или проспекту, Наручилац ће Понуђачу вратити 
испоручену количину уз писмену рекламацију и захтевати поновну испоруку у накнадном 
року. 
Понуђач гарантује да испоручена добра задовољавају у потпуности техничке карактеристике 
и стандарде за ту врсту добара датог произвођача.Уколико се у току експлоатације добара, 
уоче скривене мане (скривени недостаци), неисправност добра и утврди да квалитет истих не 
задовољава карактеристике из Спецификације, то ће бити констатовано комисијским 
записником који сачињава Наручилац. 
 
Наручилац ће о констатованом, без одлагања, истог или наредног дана од дана када је 
недостатак констатован, писаним путем или електронском поштом (e-mail) и уз достављање 
комисијског записника, обавестити Понуђача о недостатку (скривени недостатак) и позвати 
Понуђача да прегледа добра као и утврдити рок у ком се мора извршити отклањање 
недостатка, односно замена (уградња) добара. 
 
Рок за испоруку: у року од максимум 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  
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- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  
- дужину гарантног рока;  
- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан сваког радног дана од 
понедељка до петка, осим државних празника. 
 
Гарантни рок за опрему: у складу са гаранцијом произвођача опреме минимум 24 
(двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла. 
Примопредаја: Понуђач се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне 
документације, прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да по уградњи обезбеди 
обуку за коришћење уграђених добара и одржавање исте. Приликом примопредаје Понуђач је 
у обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и инструкције за употребу и 
одржавање. 
Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, извршиће 
пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу посла, који ће 
бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
овлашћеног представника Понуђача. Записник о комплетном извршењу посла, оверен 
печатом Понуђача и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну 
адресу. 
 
Доказ техничких карактеристика:  
Понуђач је дужан да уз понуду достави : 

- каталог или извод из каталога произвођача добара  са сликом и моделом/типом 
понуђеног добра, којима се доказује усаглашеност понуђених добара са техничком 
спецификацијом из конкурсне документације 

 
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца, и прецизираним 
техничким карактеристикама. 
 
Понуђач треба да формира цену тако да обухвати све своје трошкове. 
Трошкови испоруке падају на терет Добављача. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
На основу достављеног каталога произвођача или понуђача наручилац ће утврдити да ли 
понуђено добро испуњава захтеве из техничке спецификације. 
Пожељно је да понуђач у каталогу редним бројем означи  понуђено добро, које одговара 
редном броју добра у техничкој спецификацији.. 
Ако у поступку стручне оцене понуда наручилац утврди да понуђено добро не испуњава 
захтеве из техничке спецификације, понуду понуђача оцениће као неодговарајућу 

 
 

 
Место, _______________              Понуђач: 
 
 

М.П. 
Датум, ________________                ________________________ 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА СА 
ОБРАСЦИМА ИЗЈАВА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈУ ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ 
УСЛОВИ 

 
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: 
 

Обавезни услови Начин на који се доказује 
исуњеност услова 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закона); 

 
 
 
 
 
 
 
Испуњеност услова понуђач 
доказује достављањем попуњене, 
потписане и оверене Изјаве о 
испуњавању услова из члана 75. 
став 1. Закона и 
Изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. став 2 .ЗЈН 

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); 
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. 4) Закона); 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет набавке (чл. 75 ст. 1. тач. 5. 
Закона)  

Није предвиђена 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

Додатни услови Начин на који се доказује исуњеност услова 
 
 
 
 
- да је понуђач  у претходне  три 
године  (2015,2016 и 2017) извршио  
продају добара/опреме у 
минималном износу у вредности 
понуде без ПДВ-а 

 
Изјава – образац дат у конкурсној документацији 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију Потврде о референтним набавкама, 
које морају бити попуњене, потписане и оверене 
печатом референтних наручилаца – корисника добара. 
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-да понуђач има своју или уговорену 
сервисну службу/сервис за понуђена 
добра 
 

 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију одговарајућег доказа о власништву над 
сервисом или Уговор о пословној сарадњи са сервисом 
 

 
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 и услов 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
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, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Изјава (образац 1 или 1б) 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. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (образац 1)  мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
(образац 1б) подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 
Образац 2. Изјаву понуђача о испуњености додатних услова потписује понуђач који 
подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе у случају подношења 
заједничке понуде, који испуњава захтевани услов. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да 
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној 
документацији није другачије назначено. 
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима. 
 
5.2. 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 свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 
Крагујевац, ул. Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, са назнаком: ,,ПОНУДА за јавну 
набавку ЈНМВ 1.1.9/2018 за Партију број ____________- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  07.12.2018. 
године до 10,00 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 наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. 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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се дана 07.12.2018. године, са почетком у 10,15 часова, у 
просторијама наручиоца на адреси Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, уз присуство 
овлашћених представника понуђача. 
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу 
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
 
Понуда мора да садржи: 

 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде; 
 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови 
понуде није неопходно попунити и потписати; 
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 доказе о испуњавању обавезних и додатних услова- Изјаве од којих зависи 
прихватљивост понуде; 

 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора 
 каталог или извод из каталога произвођача добара  са сликом и моделом/типом 

понуђеног добра, којима се доказује усаглашеност понуђених добара са техничком 
спецификацијом из конкурсне документације / захтеване сертификате према 
техничкој спецификацији  

 
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева 
наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.  
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 
недостатака понуде. 
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за 
попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. 
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном 
обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће 
бити одбијена. 
 
5.3. ПАРТИЈЕ 
Предметна набавка је обликована по партијама. 
Партија 1: Набавка и монтажа професионалне опреме  
Партија 2: Набавка клима уређаја са уградњом 
 
5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.5. 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: Медицинска школа са домом 
ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, ул. Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац, са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.9/2018 за Партију број ____________- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.9/2018 за Партију број ____________- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.9/2018 за Партију број ____________- НЕ 
ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.9/2018 за Партију број 
____________ - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
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 свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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5.6. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве). 
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. 
 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12). 
Понуђач је у обавези да по потисивању уговора достави средство финансијског обезбеђења за 
повраћај аванса у висини од 100% од вредности потписаног уговора са ПДВ-ом. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Продавца, достављањем предрачуна.  
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5.9.2. Рок за испоруку и монтажу 
 
Рок за испоруку и монтажу: у року од максимум 30 (тридесет) дана од дана закључења 
уговора 
 
5.9.3. Место испоруке, монтаже 
Примопредаја се врши у просторијама наручиоца на адреси МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 2, 34000 
Крагујевац, уз пратећу робну документацију Рачун/Отпремницу и спецификацију. Уколико 
се констатује да испорука није комплетна или да одступа од Спецификације наручене робе, 
Понуђач је дужан да преузме неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу робу у року од 7 
дана, без зарачунавања трошкова, до одредишта Наручиоца. 
 
5.9.4. 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 на може мењати понуду. 
 
5.9.5. Други захтеви  
Наручилац нема других захтева.  
 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу 
ове јавне набавке, увозну царину и друге дажбине. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  
 

a. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку 
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 
менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист 
наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' 
и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних 
добара. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног 
и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача 
(неизвршење уговорних обавеза, делимично извршење уговорних обавеза, кашњење у 
извршењу уговора не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као 
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подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које 
се дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује...)  

b. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, у 
тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему робе, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко 
сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана оригиналним потписом 
од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име отклањања недостатака у 
гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора (без 
обрачунатог ПДВ-а) са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, 
утврђеног на основу потписаног Записника о комплетном извршењу посла и потврду 
о регистрацији менице. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања 
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза или 
неотклањања грешака у гарантном року, од стране понуђача. (Продавац не изврши 
обавезу отклањања недостатака у гарантном року) 

c. Бланко сопствену  меницу (соло меницу) за повраћај износа датог аванса,                            
и менично овлашћење на максимални износ од 100 % од укупне вредности  уговора са 
ПДВ-ом, за партију за коју је понуда изабрана као најповољнија, на име гаранције као 
средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса, ако дужник не изврши уговорне 
обавезе на начин којим се уговором обавезао. Доставља се у тренутку потписивања 
уговора, уредно оверена и потписану од стране овлашћеног лица, и менично 
овлашћење, у висини од 100% од вредности уговора, са ПДВ-ом, у корист наручиоца, 
која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком 
важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара, с 
тим да евентуални продужетак рока за завршетак посла има за последицу и продужење 
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и рок за завршетак посла. Наручилац може наплатити меницу за случај када 
Понуђач/Дужник/Продавац не изврши уговорне обавезе на начин којим се уговором 
обавезао. 

 
Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра 
НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног 
овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.   
Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини 
и начину вођења регистра меница и овлашћења. Уз меницу се обавезно доставља и копија 
интернет странице НБС о упису менице урегистар.  
  
 
5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: medskg@ptt.rs, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана од  08:00 – 14:00 часова . 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број ЈНМВ 
1.1.9/2018“. 
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 за подношење понуда. 
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. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
5.13. 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 окончаном поступку 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. 
 
5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
 
5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а ако и тада буду 
постајале две или више исторангиране понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу који 
је понудио дужи гарантни рок, а ако и тада буду постајале две или више исторангиране 
понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио краћи рок за отклањања 
грешака у гарантном року. 
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Наручилац ће на основу критеријума за доделу уговора формирати ранг листу. Ако понуђач 
којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
5.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има 
интерес за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на e-mail: 
medskg@ptt.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца 
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, ул. Радоја Домановића 
2, 34000 Крагујевац, сваког радног дана од  08:00 – 14:00 часова. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок 
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивању одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара. 
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати 
таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 
Закона; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права 
за којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и другим прописом. 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 
 
 
5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 
дана од дана протека рока за подношење захтева 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 заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац 1 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________________________________,             
                                                                     [назив понуђача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка  опреме за кухињу и дом 
са монтажом, ЈНМВ 1.1.9/2018, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно 
обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
o да он и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 
 

 
 
Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         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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Образац 1б 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 1. 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ___________________________________________________________________   
                                                             [навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка  опреме за кухињу и дом 
са монтажом, ЈНМВ 1.1.9/2018, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
o да он и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 
 
 
Место:_____________                                                                     Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     ______________________________                                                        
 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Образац 2. 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  - ЧЛАН 76. ЗЈН 

 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) ), као овлашћено лице понуђача 
_____________________________________________________________________________,  

                      [навести назив понуђача], 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу: 

 
ИЗЈАВУ 

 
У сврху реализације предмета јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка  
опреме за кухињу и дом са монтажом, ЈНМВ 1.1.9/2018, располажем следећим капацитетом: 
 
 
- да саму претходне  три године  (2015,2016 и 2017) извршио  продају добара/опреме и то у 
вредности __________________без ПДВ-а. (нап. минимално у вредности дате понуде) 
 
 
-да имам своју или уговорену сервисну службу/сервис за понуђена добра 
 
 

Партија 1 Партија 2 
 

(заокружити за коју партију се понуда односи) 
 

 
Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                        
 

 
 
 
 
Напомена: Изјаву потписује понуђач који подноси самосталну понуду или члан групе у случају подношења 
заједничке понуде који испуњава захтевани додатни услов. 
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Образац 3 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Партија 1 Партија 2 

(заокружити за коју партију се понуда односи) 
 

    
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка  
опреме за кухињу и дом са монтажом, ЈНМВ 1.1.9/2018, 
 
1) 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:  
 

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
  
1) 

 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 
 
 

 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески 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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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЈНМВ 1.1.9/2018, ЗА ПАРТИЈУ 1 - Набавка и монтажа 
професионалне опреме        
 

Р.Б. 
Назив и опис потребних добара 

Захтеване техничке карактеристике 
Јединица 

мере 
Коли-
чина 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена  
без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 

1. 
 

Љуштилица за кромпир стона 
Зидови бубња и окретни диск 
обложени карборундум облогом или 
одговарајуће.  
Комадна табла са тастер дугмићима за 
укључење и искључење, и временским 
прекидачем мин. 0 до 15 мин.    
Гумени поклопац са скидајућим левком  
Капацитет 90 кг/сат (±5%).  
Jедно пуњење бубња  4 кг (+5%).                                                      
Довод  воде Р 3/4''. 
Потрошња воде за једно пуњење цца 8 
лит.             
Штелујуће ногице са гуменим 
стопицама.  
Прикључна снага 0,25-0,55 кW . 
Прикључни напон 230/В/АЦ. 
Димензија 600х375х400 мм (±5%). 
**Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђену љуштилицу  
 

ком 1 

  

2. 

Витрина изложбена хладна - стона 
Статичко охлађење, капацитета 5 ГН 
1/4 
Унутрашњост и спољашњост од 
нерђајућег челика АИСИ304. 
Температурни режим +2/+80Ц  
Електронска контрола температуре  
Базен предвиђен и за дубину посуде 
150 мм. 
Заштитно стакло са бочних  страна, са 
леђне и горње стране, мин. дебљине 7 
мм, горња страна заштитног стакла 
равна.  
Изолација мин. 45 мм, расхладни гас 
Р134а 

ком. 1 
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На предњој страни уређаја дигитални 
термостат, кућиште од  самогасивог 
АБС-а, ИП65 заштита, аларм за 
максималну и минималну температуру. 
Са четири разделника. 
Напон 230В/50Хз,  снага  145W (+3%) 
Pет ГН1/4-150мм од инокса са 
поклопцима од поликарбоната који 
имају ручку по средини - периво у 
машини за прање посуђа 
Димензија макс. 125х35х45 цм  
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђену витрину   

3. 

Машина за прање белог посуђа и 
чаша са два режима испирања  65°C 
и     85°C.   
Димензије максимално: 
600х650х860мм.   
Капацитет: мин. 40/30/23 корпи на сат 
и брзи програм од мин 65 корпи на 
сат. Висина уметања посуђа мин 
400мм. Мин.три основна програма 
прања и додатни програми: 
интензивни прграм, економични 
програм (код кога се време прања 
продужава а штеди се вода, енергија и 
детерџенти), тихи програм, 
индивидуални-специјални 
програм(прилагођен захтевима 
корисника), програм за отклањање 
каменца, програм самопрања. 
Температура испирања  65° и 85°, 
промену температуре  бира лице које 
ради са машином у зависности од 
врсте посуђа. Жичана корпа за тањире 
8-делна дим 500х500мм (1 ком), жичана 
корпа за  прибор-равна дим 500х500мм 
(1 ком), жичана корпа за тањире 6-
делана дим 500х500мм (2 ком), ПВЦ 
корпа за прибор  8-делана  (1 ком); 
Постоље за машину  иноx АИСИ304, 
висина 600мм  ± 5%; Горње и доње 
елипсасто поље прања са сензором 
обртаја са меким стартом пумпе прања 
који аутоматски регулише притисак 
прања у машини, уграђен 

ком. 1 
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мин.четвороструки  систем 
филтрирања са сензором за прљаву 
воду, уграђене посуде и дозатори за 
средство прања и средство испирања,  
уграђен систем машине са екраном на 
додир - самодескриптивним сликама се 
бира врста посуђа која се пере а 
количина воде, количина средстава за 
прање и испирање, температура, 
притисак воде и време трајања циклуса 
се аутоматски регулише. Машина треба  
да има мин. три нивоа заштите преко 
којих се приступа информацијама у 
машини и све је интегрисано на 
дисплеју: Ниво за шефа кухиње 
(заштићен ПИН-кодом) садржи: радни 
дневник (опште информације о 
коришћењу машине), хигијенски 
дневник (документовања хигијенских 
релевантних дешавања), специјални 
програни (уклањање каменца и 
основно чишћење), подаци о 
контактима (доба вљачи за сервис и 
хемију). Ниво за сервисера (заштићен 
ПИН-кодом) садржи мин. промене 
свих подешавања и могућност 
прилагођавања индивидуалних 
програма за корисника; термо стоп 
заштита омогућава да машина брине о 
задатим тепературама прања и 
испирања (прати се на дисплеју);  
ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ –  
интелигентна аутоматика која покреће 
процес регенераци је улошка у 
зависности од стварне и прогнозиране 
потрошње воде – увек за време 
најниже потрошње;  Сразмерна 
регенерација јоноизмјењивачког 
улошка (зависно од степена 
потрошње); Робусна конструкција 
главе је отпорна на велика одступања 
хидрауличког притиска и лошији 
квалитет воде из мреже (нпр. висок 
ниво механичких нечистоћа, гвожђе, 
итд.); Дигитални панел са ЛЦД 
екраном; Константна контрола 
параметара рада јединице; Константан 
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приказ протока пречишћене воде; 
Материјал – резервоар са улошком од 
стаклених влакана, резервоар за со и 
поклопац од пластике Капацитет 
протока (мин 1,4 до макс. 8 бара 
улазног притиска)18 лит/мин до 23 
лит/мин. Температура дотока макс. 
49°Ц. Начин рада - аутоматска 
регенерација покретана преко 
електронског контролера са напајањем 
струје 230В 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђену машину и  ИСО 9001:2015 и 
ИСО 14001:2015  или одговарајуће 
којим се доказује  да произвођач има 
сертификовану област  производње 
машина за прање посуђа према 
захтевима наведених стандарда или 
одговарајуће 

4. 

Усисивач за суво и мокро 
усисавање 
Проток ваздуха (л/мин.)  мин. 3700 
Потисак (мбар/кПа)  мин. 250/25 
Максимална снага (W)  маx. 1500 
Ниво буке (дБ(А))  маx. 59 
Запремина резервоара (л)  мин.  30 
Напајање (В/-/Хз)  220-240/1/50-60 
Димензије  ДxШxВ (мм)  маx. 
450x380x595 
Тежина (кг)  маx. 10 
Дужина кабла (м) мин. 7 
Црево ребрасто фи32мм x 3м 
Тип филтера   ПЕТ за "М" класу 
прашине 
Систем - за брзо чишћење филтера 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђени усисивач 

ком 3 

  

5. 

Расхладни орман  
Спољашњи  и унутрашњи делови 
инокс  АИСИ 304. 
Капацитет мин. 700 литара. 
Температурни режим 00Ц/+100Ц.  

ком 1 
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Дебљина изолације мин. 70мм  без 
ЦФЦ/ХЦФЦ; заобљени углови;  
Реверзибилна врата са углом отварања 
од мин.1000; Ручка целом висином  
врата у иноксу АИСИ 304; Лако 
замењиве магнетне заптивке;  Бравица 
за закључавање . Преносиви носачи од 
нерђајућег челика; Најмање  3 пара 
клизача и 3 полице  ГН 2/1. 
Електронски термостат. Аутоматско 
отапање. Електронска контролна 
табла. Заштита тастатуре у плексигласу 
Или одговарајуће. Аларм за високу и 
ниску температуру, аларм отворених 
врата.Меморија минималне и 
максималне температуре; Рад на 
температури од 430Ц; Спољна леђа и 
дноод галванизованог или другог  
челика. Подесиве ножице од инокса 
АИСИ304.Инсталисана снага макс. 
450W ; 230В/1Н / 50Хз. Дим. 
75x80x210 cm (±2%) 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђени уређај и ИСО 9001:2015 или 
одговарајући којим се доказује  да 
произвођач има сертификовану област 
производње расхладних уређаја према 
захтевима наведеног стандарда   

6. 

Електрична пећница капацитета  6 
x ГН 1/1 
Уређај за кување са режимом 
аутоматског кувања са мин. 7 процеса 
термичке обраде намирница. 
Интелигентни систем кувања, који 
препознаје актуелне услове у комори за 
термичку обраду намирница, 
величину, количину и стање 
производа. Аутоматско подешавање 
климе, температуре и времена 
термичке обраде. Систем истовремене  
припреме различитих  јела , код 
мешовитог пуњена, и индивидуланим 
приказом сваког нивоа. Мануелно 
подешавање припреме са 3 режима: 

ком 1 
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Врућ ваздух 300Ц до 3000Ц, Пара од 
300Ц до 1300Ц; комбинација Пара – 
Врућ ваздух 300Ц до 3000Ц. 
Финисхинг. Могућност програмирања 
минимално 600 програма, сваки са по 
максимално 10 могућих корака. Екран 
контролне плоче у боји (ТФТ) високе 
резолуције  са „Тоуцх сцреен“ (на 
додир) функцијама и 
поједностављеним симболима због 
лакше употребе. Одабир аутоматских 
процеса термичке обраде намирница 
једним додиром. Дисплеј који се може 
конфигурисати на основу потреба 
корисника. Аутоматски избор сата и 
датума за почетак припреме. Исписи 
на дисплеју и упутства за употребу у 
уређају на српском језику. Приказ мин. 
9 самоподешавајућих радњи 
специфичних за корисника на 
дисплеју, за намирнице исте количине 
и тежине (слика, текст итд.). Функција 
за спору припрему великих комада 
меса. Минимум 5 програма 
ферментације теста. Одређивање  
идеалног начина припреме  
намирница коришћењем сонде (и без 
ње) као и аутоматско одређивање 
напуњености уређаја. Функција 
приказа потрошње енергије за сваки 
појединачни поступак термичке 
обраде  и на дневном нивоу. 
Аутоматско (или мануелно) 
подешавање влаге у кабинету уређаја и 
самим намирницама до постотка (%) 
тачно за сваки производ; Брзо хлађење 
унутрашњости уређаја. Аутоматско 
предгрејавање пећнице пре сваког 
процеса припреме намирница.Сонда 
за мерење температуре са више мерних 
тачака  и аутоматском корекцијом 
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грешке, са држачем сонде за боље и 
прецизније позиционирање, и код 
течних, меких и веома малих 
производа. ХАЦЦП аутоматско 
документовање података и пренос 
преко УСБ прикључка (или повезано 
са рачунаром), ретроактивно мин. 10 
дана уназад. Високо квалитетан 
парогенератор са регулатором паре 
који обезбеђује 100 % свежу пару, са 
аутоматским дотоком свеже воде, и са 
системом аутоматског чишћења 
каменца. Динамична расподела 
кружења ваздуха у кабинету, 
равномерно, и код комплетног пуњења 
са мин. 5 брзина обртаја вентилатора, 
могуће програмирање; 
Интегрисан систем центрифугалног 
одвајања вишка масноће, без потребе 
за коришћењем филтера за масноћу; 
Врата уређаја са трослојним стаклом, 
два унутрашња која је могуће отворити 
(због лакшег чишћења) и са специјал. 
премазом за рефлектовање топлоте.  
Скупљач конденза интегрисан у 
вратима са самосталним отицањем. 
Безко нтакни контролни прекидач 
затварања врата. Ручка на вратима са 
функцијом окретања лево/десно. 
Унутрашњост коморе без жлебова, са 
заобљеним угловим. ЛЕД осветљење 
унутрашњости уредаја као и 
појединачних нивоа, са сигнализајом 
за сваки  појединачни ниво. 
Аутоматско чишћење и одстрањивање 
каменца из парогенератора и 
унутрашњости уређаја, препознавање 
запрљаности и и прилагођавање 
степена чишћења, мин. 7 нивоа 
чишћења без надзора-чак и преко 
ноћи. Рад без омекшивача воде и 
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додатног декалцирања. Сервисно 
дијагностички систем са аутоматским 
исписом грешке на дисплеју. 
Могућност одложеног кувања. 
Материјал израде изнутра и споља 
нерђајући челик 304 (ДИН 1.4301). 
Ногице подесиве по висини.Лако 
отклоњиве шине, размак између шина  
мин. 68 мм. Интегрисани ручни туш са 
повратном аутоматиком намотавања и 
аутоматиком за затварање воде. Могуће 
пуњење по дужини за 1/1;1/2;2/3;1/3 
ГН.  Снага врели ваздух 9,5-10,5  
kW.Снага пара 8-9 kW. Напон 400В -
3НАЦ. Максимална ширина 860мм, 
максимална дубина 790 мм; Постоље  
за пећницу, отворено са свих страна са 
мин. 2х7 пари шина-клизача  за пријем 
ГН посуда, материјал израде нерђајући 
челик АИСИ304, димензије према 
понуђеној пећници; Посуда гранит-
емајл за печење, крчкање, кратко 
печење и печење пецива димензија 
530x325мм дубина 20 мм  (2 ком); 
Посуда гранит-емајл за печење, 
крчкање, кратко печење и печење 
пецива дименз.  530x325 мм  дубина 60 
мм  (2 ком); Плех са специјалним Алу 
Трилаx премазом за печење меса и 
пецива, димензија 530x325 мм ( 4 ком); 
Плех са специјалним Алу Трилаx 
премазом за печње пецива са 
перфорацијом, димензија 530x325 мм 
(4 ком); ГН посуда од нерђајућег 
челика инокс, 65 мм дубине  ГН 1/1 (2 
ком); ГН посуда он нерђајућег челика 
инокс, 65мм дубине  ГН1/1 са 
перфорацијом (2ком); 
ГН посуда од нерђајућег челика инокс, 
100 мм дубине  ГН 1/1 са 
перфорацијом  (2 ком); Корпа за 
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фритирање  Цомби 
Фрy или одговарајућа , димензија 
530x325 мм (2ком); Грил решетка од 
нерђајућег челика димензија 530x325 
мм (1ком); Плех за јаја са специјалним 
трилаx премазом дим.  530x325 мм , за 
осам јаја (2ком); Модлицe за печење 
мафина и пројица, ГН 1/1, 12 рупа, 
300х400 мм (1 ком); Пекач за 
гриловање, печење и роштиљање, са 
специјалним трилаx премазoм  ГН 1/1 
(1ком); Електрична прскалица за 
прехрамбену индустрију: Оптимално 
прскање равних површина, 
проширена млазница идеална за 
прксање нагоре, надоле или на 
ивицама – косинама. Од дебљег до 
финог завршног млаза. Није потребан 
компримовани ваздух. Номинална 
снага 60 W(+5%), макс. вискозитет 80 
ДИН/с, максимална брзина наношење 
(вода): 250г/мин, клип од нерђајућег 
челика, пумпа цилиндра од  Волфрам 
царбида или одговарајуће, капацитет 
резервоара 700-750 мл, са продуженим 
савијеним грлом , дужина кабла мин. 
1,6 м, нето тежина максимално 1,4 кг;  
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће - за 
понуђену пећницу и посуде, VDE 
сертификат или одговарајуће  којим се 
доказује да је пећница тестирана у 
складу са EN 60335-1:2010-11 и са EN 
60335-2-42:2009-04 или одговарајуће и 
да испуњава све захтеве за употребу без 
надзора,  Energy Star сертификат или 
одговарајуће - за понуђену пећницу,  
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015  или 
одговарајуће  којим се доказује  да 
произвођач има сертификовану област 
опреме за угоститељство према  
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захтевима наведених стандарда.  

7. 

Диспензер за хлађење пића 
Са две транспарентне  посуде од 
поликарбоната капацитета по 12-14 
литара, кућиште од нерђајућег челика 
Мешање  пића помоћу магнетног 
ротора 
Температура се регулише са два 
подесива термостата  
Расхлађивање се аутоматски зауставља 
када течност достигне температуриу  
Посуде и славине се могу скинути, 
посуде са поклопцима 
Свака посуда има прекидач за мешање 
Са посудама за капање  
Компресор  херметички, бука мања од 
70 Дб(А) 
Погодан за рад на температури 
простора  од +5 до +320Ц 
Кондензатор са ваздушним хлађењем 
Заштита од преоптерећења 
Ножице мин. 9 цм  
Снага мин. 280W, 230V/50Hz 
Димензија  макс. 45x50x60 cm  
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђени уређај 

ком. 1 

  

8. 

Апарат за кафу (топле напитке)  
Капацитет  мин. 12,8 литра, време 
загревања макс. 60 мин.  
Филтер од нерђајућег челика  
Део за грејање од нерђајућег челика 
Индикатор нивоа напуњености 
Индикатор за уклањање каменца 
Индикатор напајања 
Функција одржавања температуре 

ком. 2 
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Апарат се може користити са 
филтером за папир или без 
Два независна система загревања ,за 
кување и одржавање   
Минимална количина кувања мора 
бити 6 литара 
Испоручује се са лопатицом за 
чишћење, са цевима за воду од 6 и 12 
мм и резервним заптивачима   
Контролна лампица, он/оф прекидач 
Напон 230В/50Хз, снага 1,55-1,7 kW 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђени уређај 

9. 

Гравитациона саламорезница 
Пречник ножа мин. фи 250 мм.  
Деbljina sečenja од 0-15 mm. 
Оштрач за нож  и заштита ножа  
Тело од анодизиране легуре 
алуминијума или одговарајуће 
Сигурносна брава за скидање клизача 
Снага мин. 0,23 kW , 230В/1ПХ 
*Уз понуду обавезно доставити ЦЕ 
сертификат или одговарајуће за 
понуђени уређај и ИСО 9001:2015 или 
одговарајући којим се доказује  да 
произвођач има сертификовану област 
производње алатних машина за 
професионалну употребу према 
захтевима наведеног стандарда 

ком 1 

  

 

Укупна вредност без ПДВ-а  

                                       Износ ПДВ-а на укупну вредност 
 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом  

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЈНМВ 1.1.9/2018, ЗА ПАРТИЈУ 2 - Набавка клима уређаја са 
уградњом 
 

Р.Б. 
Назив и опис потребних добара 

Захтеване техничке карактеристике 
Јединица 

мере 
Коли-
чина 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 

1. 
 

КЛИМА уређај -дванаестица, 
 
Капацитет од 12000  BTU односно 3,5 
kW 
 

ком 4 

  

 

Укупна вредност без ПДВ-а  

                                       Износ ПДВ-а на укупну вредност 
 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом  

 
 
 
 

Датум:               М.П. Потпис понуђача 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
Образац понуде са структуром цена понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у зависности за коју партију подноси понуду. 
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима. Трошкови око  учествовања у поступку јавне набавке падају 
на терет Понуђача. 
У колони 1 – дат је опис добар које се набавља 
У колони 2 – дата је јединица мере 
У колони 3 – наведена је количина 
У колону 4 – потребно је уписати јединичну цену без ПДВ-а. 
У колону 5 – потребно је уписати укупну цену  без ПДВ-а (3 х 4) 
У делу УКУПНА вредност без ПДВ-а понуђач уписује укупну цену за сва добра наведена у колони 1. 
У делу Износ ПДВ-а на укупну цену понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену за сва добра која се наведе у 
колони 1. 
У делу УКУПНА вредност са ПДВ-ом, понуђач уписује цену која представља збир укупне цене без ПДВ-а и 
износа ПДВ-а. 
 
 
 
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. 
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТОРОМ ЦЕНА  ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА 
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7) КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Рок важења понуде изражен у 
данима 

   дана од дана отварања понуда 
( не краћи од 30 дана) 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће бити поверен 
подизвођачу (максимално 50%) 
 

 

Услови плаћања 
 

Наручилац ће уговорену цену  платити по достављеном 
средству финансијког обезбеђења за повраћај аванса и 
доставњеног предрачуна у висини од 100% од вредности 
закљученог уговора са ПДВ-ом, сходно. Закону о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

Рок за комплетну испоруку, 
монтажу, пуштање у рад 

_____________ дана од дана закључења уговора (у року од 
максимум 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора) 
 

Место испоруке  у просторијама Медицинска школа са домом ученика „Сестре 
Нинковић“ Крагујевац, ул. Радоја Домановића 2, 34000 
Крагујевац 

Гарантни рок за опрему ______________________ (у складу са гаранцијом 
произвођача опреме минимум 24 (двадесетчетири) месеца од 
пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла) 
 

Гарантни рок за монтажу -
уградњу 

______________________ (минимум 24 (двадесетчетири) 
месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања 
Записника о комплетном извршењу посла) 

Аванс- 
Понуђач по потписивању уговора доставља бланко меницу и меницно овлашћење (средства 
финансијског обезбеђења за повраћај аванса), у износу од 100 % од уговорене вредности са ПДВ-ом 
и доставља предрачуна за уплату захтеваног аванса.  
 
Понуђено добро мора бити оригинално и ново.  
Приликом испоруке, понуђач је у обавези да изврши стандардну монтажу и уградњу исте и да 
опрему пусти у рад. 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4. 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Закључен у Крагујевац, дана  ___ . ___ . 2018.  године, између уговорних страна: 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“, Крагујевац, Ул. Радоја 
Домановића број 2 , ПИБ  :101042289, матични број : 07150318, коју заступа директор 
Јанковић Славица (у даљем тексту: Купац) с једне стране,  

и 

......................................................................................................................................................са седиштем у 

............................................, улица ................................................................... ,   кога заступа  

................................................................................................................................ ,  ПИБ:.........................,  
матични број:  ..................................... ., по величини разврстан ______________(микор, мало, 
средње, велико правно лице или предузетник) (у даљем тексту Продавац). 

Продвац наступа са подизвођачем/ групом понуђача: 
......................................................................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица ................................................................... ,   кога заступа  
................................................................................................................................,  ПИБ:.........................,  
матични број:  ..................................... ., по величини разврстан ______________(микро, мало, 
средње, велико правно лице или предузетник). 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу         %. 

 
......................................................................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица ................................................................... ,   кога заступа  
................................................................................................................................, ПИБ:.........................,  
матични број:  ..................................... ., по величини разврстан ______________(микор, мало, 
средње, велико правно лице или предузетник). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу         %. 
 
 
Уговорне стране констатују:  
 
- Да је Купац, у складу са чланом 39. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке добара, 
Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом, ЈНМВ 1.1.9/2018 , обликоване у две партије  
 
- да је Продавац доставио Понуду бр. …………..од ………….2018.године, за партију 
бр.______________________, која је заведена код Купца под бројем ………………..од 
………...2018. године (у даљем тексту: Понуда) и Техничке карактеристике (Спецификације) 
(у даљем тексту: Спецификација), који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
Продавац се обавезује да за рачун Купца изврши набавку, испоруку и уградњу опреме за 
кухињу и дом са монтажом, а у свему према  условима  и  опису  усвојене  понуде  извршиоца 
услуге бр.…………………………. од …………………..године, која је саставни део уговора и 
по којој је додељен овај   уговор у спроведеном поступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2018 – 
Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом, за 
Партију_______________________________________, а у свему у складу са Техничком 
спецификацијом и Понудом које су саставни део овог уговора по предметној набавци. 
 
 

ЦЕНА  
Члан 2. 
 

Укупна вредност опреме из члана 1. овог уговора износи ……………………………………   
динара без ПДВ-а, односно  ………………………………. динара са ПДВ-ом. 
 
Цена мора бити изражена у динарима и укључује испоруку, уградњу, монтажу, пуштање у рад, 
царину и све друге зависне и пратеће трошкове.  
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Образац понуде са обрасцем структуре цена је састави део уговора.  
 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

 

Купац се обавезује да уговорену цену плаћа Продавцу:  

Купац се обавезује да накнаду за испоручена добра из члана 1. овог уговора плати по пријему 
средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса у висини од 100% од вредности уговора 
са ПДВ-ом и достављеног предрачуна, у року од најкасније 45 дана од дана пријема исправног 
предрачуна.  

Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, извршиће 
пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу посла, који ће 
бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
овлашћеног представника Понуђача. Записник о комплетном извршењу посла, оверен 
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печатом Понуђача и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну 
адресу. 

 
 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРОДАВЦА 

Члан 4. 
 

Обавезе продавца су: 
 

 Продавац се обавезује да испоручи и угради опрему према квалитету и карактеристикама, који 
су одређени у Понуди и Спецификацији, према спецификацији и техничким 
карактеристикама 

 Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 

 Да обезбеди одговарајући кадровски и технички капацитет за извршење уговорених обавеза; 

 Да испоруку и уградњу усклади са  Купцем и за то одреди Представника; 

 У случају да Продавац ангажује подизвођача: 

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају 
поверавања појединих обавеза подизвођачу: 

"___________________________" из _______________, улица _________________ број ___, 

"___________________________" из _______________, улица _________________ број ___, 

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
_____________________________________________________________________ 

Члан 5. 
 

Гарантни рок за испоручену опрему у складу са гаранцијом произвођача опреме , ______ 
месеци и важи од дана потписивања Записника о комплетном извршењу посла (минимум 24 
месеца).  
Продавац је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  
- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  
- дужину гарантног рока;  
- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан у временском периоду од од 
__:__ до ___:___ сати. Радни дани су од понедељка до петка, изузев државних празника.  
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Гарантни рок за инсталацију система и интеграцију са постојећим системом je _____ месеци и 
важи од дана пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о комплетном 
извршењу посла (минимум 24 (двадесетчетири)). 
 
 

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
 

Члан 6. 
 
Примопредаја и уградња опреме се врши у просторијама наручиоца на адреси Медицинска 
школа са домом ученика „Сестре Нинковић“, Крагујевац, Ул. Радоја Домановића, 34000 
Крагујевац, уз пратећу робну документацију Рачун/Отпремницу и спецификацију, радним 
данима, у термину по договору Купца и Продавца, дефинисаном у писаном захтеву Купца (e-
mail). Уколико се констатује да испорука није комплетна или да одступа од Спецификације 
наручене робе, Понуђач је дужан да преузме неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу 
робу у року од 15 дана, без зарачунавања трошкова, до одредишта Наручиоца. 
 
У случају видљивих недостатака, Купац неће примити опрему, a Рекламациони записник робе 
ће доставити Продавцу, по утврђивању недостатака. Уколико се приликом примопредаје робе 
утврди да није испоручен бренд за који је понуђач доставио Сертификат или навео у 
техничкој спецификацији, Наручилац ће Понуђачу вратити испоручену количину уз писмену 
рекламацију и захтевати поновну испоруку у накнадном року. 
 
Продавац се обавезује да по пријему Рекламационог записника (е-mail), а најкасније у року за 
испоруку, односно у року за уградњу, монтажу и пуштање у рад, испоручи монтира инсталира 
и пусти у рад опрему, у складу са Понудом и овим уговором. 
 
 

Члан 7. 

У случају видљивих недостатака који нису били уочени приликом пријема опреме, Купац ће 
рекламацију са рекламационим записником доставити Продавцу по утврђивању недостатака, 
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема опреме.  

Продавац се обавезује да ће, уколико се рекламација односи на функционалност опреме, 
отклонити недостатак на стручан начин, о свом трошку, у року од 15 (петнаест) дана од дана 
пријема рекламације са Рекламационим записником. Уколико се рекламација односи на 
оштећење, опрема ће бити замењена исправном у року од 8 (осам) дана. 

 

Члан 8. 

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема 
опреме, Купац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Продавцу најкасније 
у року од 15 (петнаест) дана по утврђивању недостатака.  
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Продавац се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације отклони 
недостатке или опрему са недостацима замени исправном. 

 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ КУПЦА 

 

Члан 9. 
Обавезе Купца су: 
 
 Да усклади по договору са Продавцем примопредају и уградњу опреме; 

 Да оформи Комисију за квалитативни и квантитативни пријем; 

 Да у случају било каквих измена и допуна благовремено обавести Продавца. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   
 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, приликом 
потписивања уговора   Купцу преда  1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без 
означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно 
извршење својих обавеза).  Истовремено са предајом менице, обавезује се да преда  
менично писмо (овлашћење) за Купца, да  Купац може попунити меницу на износ од 10% 
од укупно уговорене вредности без ПДВ-а  у случају неуредног извршења обавеза од стране 
Продавца, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, копију картона 
депонованих потписа овлашћених лица - оверену од стране банке и Захтев за регистрацију 
менице оверен од стране пословне банке.  

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је 
наведено у картону депонованих потписа. Добро извршење посла подразумева поштовање 
свих уговорених обавеза на начин и у року како су уговорене.  

Купац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када 
Продавац не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен као што  је: 
неизвршење уговорних обавеза, делимично извршење уговорних обавеза, кашњење у 
извршењу уговора не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као 
подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се 
дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује.. 
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је 
понуђа у целости испунио своју обезбеђену обавезу, односно ако су утрошена средства 
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планирану за ову набавку. 
 
 
Продавац се обавезује да на име гаранције за повраћај аваса, приликом потписивања уговора   
Купцу преда  1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означења доспелости и 
меничне своте, као гаранцију за аванс . Истовремено са предајом менице, обавезује се да преда  
менично писмо (овлашћење) за Купца, да  Купац може попунити меницу на износ од 100% од 
укупно уговорене вредности са ПДВ-ом  у случају не извршења уговорних обавеза од стране 
Продавца, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, копију картона 
депонованих потписа овлашћених лица - оверену од стране банке и Захтев за регистрацију 
менице оверен од стране пословне банке.  
Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је 
наведено у картону депонованих потписа. Добро извршење посла подразумева поштовање 
свих уговорених обавеза на начин и у року како су уговорене.  
Купац има право да наплати меницу за авансно плаћање у ситуацији када Продавац не 
изврши уговорне обавезе на начин који је уговорен, на које се дужник као понуђач коме је 
додељен уговор, уговором обавезао. 
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је 
понуђа у целости испунио своју уговорну обавезу. 
 
Продавац се обавезује да у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему робе, 
достави сопствену бланко меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко 
сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана оригиналним потписом од 
стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, на име отклањања недостатака у гарантном року и са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, утврђеног на основу потписаног 
Записника о комплетном извршењу посла и потврду о регистрацији менице (листинг са сајта 
НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног 
ОП обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке 
коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на 
меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 
картона депонованих потписа.  
Купац ће бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року уновчити у случају да 
Продавац не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.  
По извршењу уговорних обавеза, средство финансијског обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року ће бити враћено, на захтев Продавца. 
 
 

РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА   
Члан 11. 

 

Продавац се обавезује да комплетну испоруку изврши у року од _____________ (најкасније 
30. дана) од дана потписивања уговора.  
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Продавац се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне документације, 
прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да по уградњи обезбеди обуку за 
коришћење уграђених добара и одржавање исте. Приликом примопредаје Продавац је у 
обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и инструкције за употребу и 
одржавање. 

Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Купца, извршиће 
пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу посла, који ће 
бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
овлашћеног представника Продавца. Записник, оверен печатом Продавца и отпремница 
представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.  

У Записнику се констатује да је испоручена опрема у свему у складу са захтеваним техничким 
карактеристикама, да је достављен гарантни лист и изјава да се гаранција односи на све 
резервне делове опреме. 

 

РАСКИД УГОВОРА  
Члан 12. 

 
Овај Уговор се може раскинути споразумно или једнострано уз писани отказни рок од 
15 дана. 
Уколико једна од уговорних страна не извршава уговором преузете обавезе или их не 
извршава благовремено друга уговорна страна може да раскине овај уговор и има право да 
тражи накнаду штете због неиспуњења, односно неблаговременог испуњења уговорних 
обавеза. 
Уговор се може раскинути и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
 

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ   
Члан 13. 

 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 
Уговор производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране и важи до потпуног испуњења уговорних обавеза обе 
уговорне стране. 
 
 

Члан 14. 
 

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да 
настали спор реше споразумом. 
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Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у 
Крагујевцу. 
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона  о 
облигационим односима. 

 
 

Члан 15. 
 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

Продавац                                     М.П. М.П.                                 Купац 

_______________________________ 

                                                                                                           

________________________________ 

дир. Славица Јанковић 

 
 
Упутство понуђачима: 

Понуђач, овлашћени члан групе у случају подношења заједничке понуде дужан је да попуни, овери печатом и потписом модел 
уговора , чиме се  саглашава  са одредбама уговора на основу којег ће реализовати јавну набавку. Понуђач попуњава битне елементе 
уговора цена, рок извршења услуге и друге захтеване податке. Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у другим обрасцима у 
понуди, биће меродавни подаци из понуде. 

Ако уговор не буде оверен потписом понуђача/овлашћеног члана групе понуђача, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву. 
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Образац 5 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________  

                                                                                              [навести назив понуђача],  

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС 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 
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Образац 6 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  
                                                                                              [навести назив понуђача],  

даје: 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом, редни број јавне 
набавке ЈНМВ 1.1.9/2018, 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 ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 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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Образац 7 

 
ИЗЈАВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМ 

 
 

 
На основу члана 75. Става 2 Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15)  понуђач                                      , 
са      седиштем                                                              , чији 
је законски заступник                                      даје: 
 

И З Ј А В У 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:  

 Да смо приликом састављања понуде  у поступку јавне набавке добара – Набавка  
опреме за кухињу и дом са монтажом, редни број јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2018 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  

 Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  
 

 
Датум  

                         М.П. 
Потпис понуђача 

 
 
 
 
Упутство понуђачим : Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну 
изјаву). 
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Образац 8 
 

 
 

ИЗЈАВА О НАМЕРИ 
ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  понуђач 
__________________________________________________________________,са седиштем 
у___________________________________,ул. __________________________________ бр. 
_______, изјављујем да ћу уколико будем изабран да закључим уговор у поступку јавне набавке  
добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом, редни број јавне набавке ЈНМВ 
1.1.9/2018- за Партију______________________. 
 
-  на дан потписивања уговора, предати наручиоцу као средство финансијског обезбеђења – 
регистровану, бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, у тренутку 
потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично 
овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која 
треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и са роком важења 30 
дана дужим од рока важења уговора.  
- на дан потписивања уговора, предати наручиоцу као као средство финансијског обезбеђења 
– регистровану, бланко сопствену меницу као гаранцију за аванс, истовремено са предајом 
менице, обавезујем се да предам  менично писмо (овлашћењем на износ од 100% од укупно 
уговорене вредности са ПДВ-ом, у корист наручиоца, са роком важења 30 дана дужим од рока 
важења уговора, копију картона депонованих потписа овлашћених лица - оверену од стране 
банке и Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.  
 
- да ћу у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему робе, достави сопствену 
бланко меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним 
овлашћењем, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије.  

  
Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                        
 

 
 
 
 
Напомена: За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За групу 
понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.  
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МОДЕЛИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА КОЈЕ ПОНУЂАЧ 
ДОСТАВЉА ПО ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА 
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу 
јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
Корисник: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ   
Адреса: Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац 
 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо  ______________________________, као повериоца, да предату меницу може 
попунити на износ од 10% од укупне вредности  уговора без ПДВ-а за партију  ________, 
поднете у поступку јавне набавке добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом, 
редни број јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2018, на име гаранције за добро извршење посла. 
  
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 
 
Овлашћујемо МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ, као Повериоца, да попуни меницу на износ од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а  за партију  _____   и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и 
трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника, а у корист повериоца МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ . 
 
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати  са 
рачуна. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 
 
Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 
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______________________(име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону депонованих 
потписа код наведене банке.    
 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 
Поверилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 
Дужник/Продавац не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен као 
што  је: неизвршење обавеза, делимично извршењеуговорних обавеза, кашњење у извршењу 
уговора не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као подизвођача лица које 
није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се дужник као понуђач коме је 
додељен уговор, уговором обавезује. 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 
 

 

 

 

Менично овлашћење-писмо са средством финансијског обезбеђења за добро извршење посла предаје 
понуђач у тренутку закључења уговора  за сваку партију појединачно и мора да буде потписано од 
стране лица које је наведено у картону депонованих потписа. 
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА 

На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу 
јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
Корисник: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ   
Адреса: Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац 
 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо  ______________________________, као повериоца, да предату меницу може 
попунити на максимални износ од 100 % од укупне вредности  уговора са ПДВ-ом за партију  
________, поднете у поступку јавне набавке добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са 
монтажом, редни број јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2018, на име гаранције као средства 
финансијског обезбеђења за повраћај аванса, ако дужник не изврши уговорне обавезе 
на начин којим се уговором обавезао. 
  
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, с тим да 
евентуални продужетак рока за завршетак посла има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 
завршетак посла. 
 
Овлашћујемо МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ, као Повериоца, да попуни меницу на максимални износ од 100% од укупне 
вредности уговора са ПДВ-ом  за партију  _____   и да безусловно и неопозиво, „без 
протеста“ и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима може извршити наплату са 
свих рачуна Дужника, а у корист повериоца МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ . 
 
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати  са 
рачуна. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 
 
Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 
______________________(име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону депонованих 
потписа код наведене банке.    
 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 
Поверилац ће наплатити меницу за повраћај аванса у свим ситацијама када Дужник/Продавац 
не изврши уговорне обавезе на начин којим се уговором обавезао. 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 
 

 

 

 

Менично овлашћење-писмо са средством финансијског обезбеђења за повраћај аваса предаје понуђач у 
тренутку закључења уговора  за сваку партију појединачно и мора да буде потписано од стране лица 
које је наведено у картону депонованих потписа. 
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ 

На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу 
јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

Корисник:   МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ   

Адреса: Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујева (Поверилац)  

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо  ______________________________, као повериоца, да предату меницу може 
попунити на износ од 10% од укупне вредности  уговора без ПДВ-а за партију  ________, 
поднете у поступку јавне добара – Набавка  опреме за кухињу и дом са монтажом, редни број 
јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2018, на име гаранције за  отклањање грешака у гарантном року. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

Овлашћујемо МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ 
КРАГУЈЕВАЦ , као Повериоца, да попуни меницу на износ од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а  за партију  _____   и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и 
трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника, а у корист повериоца МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ . 

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати  са 
рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 

______________________(име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону депонованих 
потписа код наведене банке.    

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Поверилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 
Продавац/Дужник не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року. 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 
 

 

 

Менично овлашћење-писмо са средством финансијског обезбеђења за отклањање грешака у карантом року 
предаје понуђач-продавац у тренутку потписивања Записника о комплетном извршењу посла, за 
сваку партију појединачно и мора да буде потписано од стране лица које је наведено у картону депонованих 
потписа 

 

 
 
 
 


