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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Комисија за јавну набавку
Број јнмв : 10/20
Датум : 24.01.2020.године
Лајковац

1. Општи подаци о набавци

А. Општи подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:
Председник општине Лајковац
Адреса:

Омладински трг бр. 1, 14224, Лајковац (варош)

Интернет адреса:

www.lajkovac.org.rs

ПИБ: 101343119
Број рачуна: 840-133640-12
Шифра делатности: 8411- Остали органи
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2. Подаци о предмету јавне набавке

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Набавка услуга

Предмет јавне набавке:
Број јавне набавке:

Угоститељске услуге ОРН:55000000
ЈНМВ 10/20

Контакт особа:

Мирјана Ђаковић- члан комисије дипл.правник

Mail адреса:

javne.nabavke014@gmail.com
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3.Основне захтеване карактеристике услуга који су предмет набавке

Врста услуга

Карактеристике

Хладно предјело (порција 300 гр)
Прасеће печење 1 кг
Јагњеће печење 1 кг
Мешано месо (порција 300 гр)
Ћевапи (порција 300гр)
Пљескавица (порција 300гр)
Ражњићи (порција 300гр)
Помфрит/прилог од поврћа (порција 300гр)
Чорба 0,2
Карађорђева шницла (порција 300 гр)
Бечка шницла (порција 300 гр)
Пилећи филе (порција 300 гр)
Сезонска салата
Дезерт (палачинке, воћна салата, торта и слично)
Рибља чорба 0,2
Пастрмка (порција)
Скуша (порција)
Ослић (порција)
Рибљи филети сома
Посни дезерт (воћна салата, торта, баклава и слично)
Кока кола 0,33 или еквивалет
Фанта 0,33 или еквивалет
Густи сок 0,2
Вино црно 1л
Вино бело 1л
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Пиво Лав или еквивалент 0,5
Ракија Шљива 0,03
Ракија Дуња 0,03
Кисела вода 1л
Кафа
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4. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), у даљем тексту ЗЈН и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набваки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 40420/I-2020 од 23.01.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 404-20/I2020 од 23.01.2020. године припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале
вредности ЈНМВ бр 10/20 Угоститељске услуге. Комисија за јавну набавку мале вредности
позива потенцијалне понуђаче,
...............................................................................
да поднесу своју писмену понуду за набавку услуга – Угоститељске услуге за потребе
Председника општине Лајковац, у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном,
понуда се одбија.
Испорука предметних добара вршила би се сукцесивно током целе године на месечном нивоу, а
на основу захтева овлашћеног лица наручиоца.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља
Комисији за јавну набавку мале вредности, у затвореној коверти, на адресу Општина Лајковац
Председник општине Омладински трг бр 1 14224 Лајковац, са напоменом: “Понуда за јавну
набавку мале вредности услуга бр 10/20 – Угоститељске услуге -НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се доставља најкасније до 03.02.2020. године до 1200 сати.
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца тј у малој
сали општине Лајковац, први спрат, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
03.02.2020. године у 1215 сати, без обзира да ли су овлашћени представници понуђача присутни
или не.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за
учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета Наручиоцу до
03.02.2020.год. до 1200 сати. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку мале
вредности ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Наручилац ће Одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности донети у року од 3 дана
од дана јавног отварања понуда.
Рок за измирење новчане обавезе плаћања од стране Наручиоца не може бити дужи од 45 дана.
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писменом облику.
Члан Комисије
______________________
Мирјана Ђаковић дипл.правник
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5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама
Понуђач, у складу са Законом о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015), чл.75 и чл. 76, мора да испуњава следеће услове како би имао право да
учествује у поступку ЈНМВ 10/20 – Угоститељске услуге ОРН:55000000:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1 ЗЈН);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 ЗЈН);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 ЗЈН);
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6. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана. 75 и члана 76.
Закона о јавним набавкама

Испуњеност услова из тачке 3. Конкурсне документације се, у складу са чланом 77. став 4.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) доказује
подношењем:










Потписану изјаву којом понуђач потврђује:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1 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 ЗЈН),
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 ЗЈН).
Сходно члану 79. Став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/12,
14/2015 и 68/2015) понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа и то:
Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре
Копију ПИБ-а
Уколико исти нису доступни на напред наведеној страници понуђач је дужан да их
достави у копији
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7.Упутство за припрему понуде
Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику
попуњавањем и достављањем у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст:
„понуда за Јавну набавку услуга- „Угоститељске услуге“, ЈНМВ број 10/20, а на полеђини назив,
и адреса понуђача име и презиме особе за контакт и број телефона.
Понуда треба да садржи:
- Образац понуде и структуру цене (образац понуде и структуре цене је саставни део конкурсне
документације). Образац понуде и структуре цене мора бити потписан од овлашћеног лица и
оверен печатом.
- Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку (образац изјаве о испуњености
услова за учешће у поступку је саставни део конкурсне документације). Образац изјаве о
испуњености услова за учешће у поступку мора бити потписан од овлашћеног лица и оверен
печатом.
- Образац изјаве о независној понуди (образац изјаве о независној понуди је саставни део
конкурсне документације). Образац изјаве о независној понуди мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
- Модел уговора (модел уговора је саставни део конкурсне документације). Модел уговора мора
бити потписан од стране овлашћеног лица, оверен печатом и у њему мора читко бити уписана
вредност понуде, са и без ПДВ-а.
- Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре –копија
(уколико није доступан на интернет страници надлежних органа)
- ПИБ- копија (уколико није доступан на интернет страници надлежних органа)
- Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације.
Конкурсну документацију можете преузети на Порталу јавних набавки и званичном сајту
општине Лајковац www.lajkovac.org.rs или лично преузети на адреси: Градска кућа,
Омладински трг 1, 14224 Лајковац, спрат други, канцеларија 204.
Понуда може садржати и Образац трошкова припреме понуде, који је саставни део конкурсне
документације.
У понуди морају бити попуњени сви тражени елементи. У противном, понуда ће се
сматрати неприхватљивом и као таква одбацити.
Рок за подношење понуде је 03.02.2020. године до 12.00 часова, на адресу: ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ, улица Омладински трг бр.1, или личном доставом на писарницу у Општини
Лајковац радним данима од 7-15 часова осим последњег дана истицања рока за доставу понуда до
12 часова. Отварање понуда ће се извршити 03.02.2020. године у 12.15 часова у згради општине
Лајковац, мала сала Први спрат Градске куће. Отварање је јавно и вршиће га Комисија
образована Решењем од стране Наручиоца.
Члан Комисије
Мирјана Ђаковић, дипл. правник

_____________________________________________
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8.

Образац понуде и структуре цена
Угоститељске услуге

Број: _______________
Датум: ______________
ПОНУДА
За јавну набавку услуга Угоститељске услуге – ЈНМВ 10/20
1. Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача: _______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: _____________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):
______________________________________________________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):
______________________________________________________
Телефон: _________________ Факс: ____________________ Ел.пошта __________________
Шифра делатности: _____________ Текући рачун: ___________________________________
2. Понуда се даје:
Заокружити а), б) и в)
а) самостално
б) као и заједничка понуда (број _______ учесника у заједничкој понуди)
в) понуда са подизвођачима (број _______ подизвођача у понуди)
3. Предмет понуде и цена
РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ МРСНИ МЕНИ
Цена по
јединици
мере

Назив

Количина

Хладно предјело (порција 300
гр)

300

Прасеће печење 1 кг

390

Јагњеће печење 1 кг

390

Мешано месо (порција 300 гр)

150

Ћевапи (порција 300гр)

80

Пљескавица (порција 300гр)

80

Ражњићи (порција 300гр)

80

Помфрит/прилог од поврћа
(порција 300гр)

50

Чорба 0,2

80

Карађорђева шницла (порција
300 гр)

50

Бечка шницла (порција 300 гр)

20

Пилећи филе (порција 300 гр)

10

Сезонска салата

350

Дезерт (палачинке, воћна
салата, торта и слично)

80

УКУПНО:
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Цена за тражену
количину без
ПДВ-а

Цена за тражену
количину са ПДВом

РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ ПОСНИ МЕНИ
Цена по
јединици
мере

Назив

Количина

Рибља чорба 0,2

50

Пастрмка

20

Скуша

10

Ослић

10

Рибљи филети сома

10

Посни дезерт (воћна салата,
торта, баклава и слично)

20

Цена за тражену
количину без
ПДВ-а

Цена за тражену
количину са ПДВом

УКУПНО:

Пића
Кока кола 0,33 или еквивалет

250

Фанта 0,33 или еквивалет

200

Густи сок 0,2

100

Вино црно 1л

60

Вино бело 1л

60

Пиво Лав или еквивалент 0,5

100

Ракија Шљива 0,03

80

Ракија Дуња 0,03

80

Кисела вода 1л

80

Кафа

70
УКУПНО:

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А ____________________ ДИНАРА
ОБРАЧУНАТ ПДВ _______ % _________________________________ ДИНАРА
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ ___________________ ДИНАРА
4.Понуђач је у систему ПДВ-а (заоукружити а или б)
а) ДА

б) НЕ

5.Важност понуде:(Минимални период важности понуде је 30 дана од дана отварања понуда)
____ (дана)
Место и датум:

М.П.

_____________________________
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Понуђач:
име и функција,потпис
_______________________________

9.Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о
јавним набавкама

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/2015 и 68/2015) понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
следећу
ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности – Угоститељске услуге ОРН:55000000,
редни број јавне набавке 10/20, испуњавам све услове утврђене законом и конкурсном
документацијом и то:
-

-

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

Датум:

Потпис
овлашћеног лица
_____________________

М.П.
___________________
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10.Образац Изјаве о независној понуди
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015
и 68/2015) понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности – Угоститељске услуге
ОРН:55000000, редни број јавне набавке 10/20, потврђујем да понуду подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис
овлашћеног лица
_____________________

М.П.
___________________
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11.Образац

трошкова припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде за јавну
набавку мале вредности- Угоститељске услуге ОРН:55000000 , број ЈНМВ 10/20.

Редни број

Врста трошкова

Износ

1
2
3
4
5
УКУПНО

Датум:

Потпис
овлашћеног лица
_____________________

М.П.
___________________
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12.МОДЕЛ УГОВОРА
О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.10/20
Угоститељске услуге ОРН:55000000
Закључен између:
1. ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, Омладински трг бр 1 14224
Лајковац ПИБ: 101343119, МБ: 07353154 коју заступа председник општине Лајковац,
Андрија Живковић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и
2. ____________________________________ са седиштем у _________________
(Понуђач)
Улица________________, бр._______ПИБ____________, матични број______________,
рачун бр.________________отворен код___________________
Банке, које заступа__________________________ (у даљем тексту:ПОНУЂАЧ).

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга-Угоститељских услуга за потребе Наручиоца, а по
претходно спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број јнмв 10/20.
Члан 2.
Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу , у свему према
прихваћеним условима датим у конкурсној документацији за наведену јавну набавку и
понудом Понуђача бр.**** од **** 2020. године.
Члан 3.
Предметна услуге морају у свему одговарати опису назначеном у обрасцу ,,Образац
понуде и структуре цене-угоститељске услуге,, а која чини саставни део понуде.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да изврши услуге из чл. 1 овог уговора изврши квалитетно, а све
евентуалне недостатке у квалитету извршених услуга, дужан је да отклони у року од 2
дана по пријему рекламације, о свом трошку.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да цена услуга из чл. 2. овог уговора износи
___________________динара без ПДВ-а, односно__________________са ПДВ-ом.
Уговорна цена је фиксна, одн. иста се не може мењати од дана закључења уговора.
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Члан 6.
Наручилац ће за извршене услуге извршити плаћање у складу са условима плаћања датим
у понуди.
Члан 7.
У случају кашњења у плаћању, Понуђач има право на затезну камату у висини законом
прописане стопе и то од дана истека рока до дана плаћања.
Члан 8.
Уговорне стране сагласно утврђују да Наручилац има право раскида уговора, уколико се
Понуђач не придржава преузетих обавеза у погледу квалитета извршених услуга.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема писаног обавештења о раскиду уговора.
Члан 9.
За све што није посебно предвиђено одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране решаваће споразумно, а уколико до споразума не
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 11.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ

ПОНУЂАЧ

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_______________________
(потпис и печат)

______________________________
Андрија Живковић
Напомена : простор означен **** не попуњава понуђач
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