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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу
Назив установе: Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац
ПИБ: 100889777
Матични број: 07177232
Рачун: 840-130661-25
Адреса: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац
Интернет адреса: www.pusuncegm.org
е-mail: pusuncegm@gmail.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, обликована по
партијама.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/16 су добра – материјал за образовање, културу и спорт за
потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац.

4. Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена, с тим да ће за оцену
понуда бити узета у обзир укупна цена без ПДВ-а.

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о предметној јавној набавци.

6. Контакт
Адреса: Вука Караџића брoj 4, 32300 Горњи Милановац
е-mail: pusuncegm@gmail.com

http://www.pusuncegm.org
mailto:pusuncegm@gmail.com
mailto:pusuncegm@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/16 су добра – материјал за образовање, културу и спорт за

потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац.

2. Ознака из општег речника набавки:
 22000000 – штампани материјал и сродни производи,
 30190000 – разна канцеларијска опрема и потрепштине,
 37000000 – музички инструменти, спортска роба, играчке, производи ручног рада,
уметнички материјали и прибор.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈА И СЛ.

1. Врста и количина добара
Врста добара за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности обликоване по

партијама је материјал за образовање, културу и спорт за потребе Предшколске установе
„Сунце“ Горњи Милановац.

Потребне количине исказане су у спецификацији која је саставни део Конкурсне
документације. Спецификација је урађена на бази потрошње из претходне године и дата је
оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања Уговора потрошити процењене
количине, већ може потрошити мање или веће количине у зависности од својих конкретних
потреба, у оквиру планираних новчаних средстава и плана јавних набавки. Количине добара
дате су као помоћ Понуђачима за утврђивање укупне понуђене цене и лакше упоређивање
понуда.

Ако понуда не обухвата све позиције из спецификације, иста ће се одбацити.

2. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

3. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

4. Напомена уколико је јавна набавка формирана по партијама
Јавна набавка је обликована по партијама: Партија 1 – дидактички материјал, Партија 2 –

играчке.

5. Напомена ако је дозвољена понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6. Цена
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказани у динарима.
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке са урачунатим свим пратећим

трошковима.
Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Цене су фиксне и не могу се мењати. Промена цена након закључења Уговора није

дозвољена.



5

7. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена с тим да ће за оцену

понуда бити узета у обзир укупна цена без ПДВ-а.

8. Место и рок испоруке:
Место испоруке је франко магацин Предшколске установе „Сунце“, улица Вука

Караџића број 4, Горњи Милановац, у року од три дана од дана достављања требовања.

9. Период испоруке:
Испорука добара ће се вршити сукцесивно од тренутка потписивања Уговора, а

најкасније до 31.12.2016. године.

10. Гаранција
Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим

прописима за такву врсту добара.

11. Рекламација
Наручилац има право на рекламацију на количине и квалитет испоручених добара, у

случају којих је дужан да уложи приговор одмах након пријема робе, а у случају скривених
мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају установљених недостатака у квалитету или квантитету испоручених добара
приликом преузимања, тј. пријема добара, или недостатака који су накнадно установљени,
Наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати Понуђача да заједнички сачине
записник и констатују уочене недостатке које је Понуђач дужан да отклони у року од 2 (два)
дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ако се записнички утврди да добра које је Понуђач испоручио Наручиоцу имају
недостатке у квалитету и очигледне грешке, Понуђач мора исте о свом трошку заменити новим,
која има једнаке или боље карактеристике.

12. Техничке карактеристике
Техничке карактеристике су описане у Обрасцу број 6. (Образас структуре цене стр. и

Обрасцу број 9.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ СУ СЛЕДЕЋИ:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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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)
Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

I: Услов из члана 75. став 1. тачка 1. Закона - Право на учешће у поступку има понуђач
ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.

II: Услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона - Право на учешће у поступку има понуђач
ако 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.

- Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

III: Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона - Право на учешће у поступку има
понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
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измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

IV: Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона: Право на учешће у поступку има
понуђач ако има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, издате
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. Образац изјаве дат је у Конкурсној документацији.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ

(Додатни услов се односи само за Партију 2 – играчке)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:

1) да достави Решење о здравстевној осправности и квалитету производа за артикле из
увоза а које издаје Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор јавног
здравља, Одељење граничне санитарне инспекције, Београд, улица Немањина бр. 22-26.
Уколико је у понуди артикал домаћег порекла Решење о здравственој исправности и квалитету
производа може се доставити од надлежних органа установа које се баве испитивањем
квалитета: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд, улица др.
Суботића број 5, или „Југоинспект“ Београд АД, Београд, улица Чика Љубина број 8/В или
Градски завод за јавно здравље Београд, улица Булевар деспота Стефана број 54А.

- Доказ: за артикле из увоза Решење о здравственој исправности и квалитету
производа Министарства здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор јавног
здравља, Одељење граничне санитарне инспекције, а за артикле домаћег порекла Решење о
здравственој исправности и квалитету производа издато од надлежних одргана установа које се
баве испитивањем квалитета: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“ или „Југоинспект“ Београд АД или Градски завод за јавно здравље Београд.

Решење о здравственој исправности и квалитету производа се доставља приликом
достављања понуде, док се приликом испоруке добара достављају и Решење о здравственој
исправности и квалитету производа и декларација која садржи податке о произвођачу, земљи
порекла, увознику, дистрибутеру, квалитету, саставу, датуму производње, начину употребе,
одржавању или чувању производа.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 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 подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 4), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

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.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана,
нису дужни на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. - Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.

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.

Уколико је Понуђач регистрован у Регистар понуђача и не доставља доказе о обавезним
условима из члана 75. став 1. тачка 1. до 4, треба да као доказ о томе достави Извод из Регистра
понуђача.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку јавних набавки из члана 75, под тачком 1, 2, 3. и 4, Понуђач
доказује ИЗЈАВОМ којом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у Регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико Понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је
да и за подизвођача достави изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавних набавки.

Докази о испуњености Услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона морају бити
достављени уз понуду.
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Изјава бр. 2.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, Понуђач
__________________________________________ из _____________________________, у
поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање,
културу и спорт за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _______________________________________ из __________________________,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, у поступку јавне набавке
мале вредности, ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање, културу и спорт за
потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, испуњава следеће ОБАВЕЗНЕ
услове за учешће у јавној набавци и то:

1. да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговорајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

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;

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Такође изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

М.П. __________________________

Изјава бр. 3.
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На основу члана 80. Закона о јавним набавкама, Подизвођач
__________________________________________ из _____________________________, у
поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање,
културу и спорт за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, даје следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________ из _________________________,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, у поступку јавне набавке
мале вредности, ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање, културу и спорт за
потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, испуњава следеће ОБАВЕЗНЕ
услове за учешће у јавној набавци и то:

1. да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговорајући регистар,
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

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;

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Такође изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

ПОДИЗВОЂАЧ
Овлашћено лице

М.П. _____________________________

Напомена: Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем
/подизвођачима и по потреби се може копирати.

Изјава бр. 4.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку добара – материјала за образовање, културу и спорт за потребе
Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, ЈНМВ број 04/16, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач: _____________________________________________________________, из
___________________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор, приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла важиће још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дана: _________________ М.П. ______________________________

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
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Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена, с тим да ће у обзир бити узета
цена без пореза на додату вредност.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок током ког неће мењати цену (то је рок
за који се понуђена цена артикала неће мењати, а рачуна се од дана отварања понуда).

Уколико две или више понуда имају и исти понуђени рок током ког неће мењати цену,
као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.

Образац бр. 1.
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Број понуде __________ од ___________ године

за ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање, културу и спорт
за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив Понуђача:

Адреса и седиште:

Потписник уговора
(заступник):

Особа за контакт:

Телефон:

Факс Понуђача:

e-mail Понуђача:

Број рачуна Понуђача, отворен
код __________________ банке:

Матични број:

ПИБ:

Шифра делатности:

Датум: Потпис овлашћеног лица Понуђача:

________________ M. П. ________________________

Изјава бр. 1.
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У поступку ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање, културу и спорт за
потребе Предшколске установе „Сунце“, Горњи Милановац, Понуђач
______________________________________ из ______________________________, даје следећу

И З Ј А В У

1. Понуду подносим самостално

2. Понуду подносим са подизвођачима:

_______________________________________________ из ___________________________
_______________________________________________ из ___________________________
_______________________________________________ из ___________________________

3. Понуду подносим са групом понуђача:
_______________________________________________ из ___________________________
_______________________________________________ из ___________________________
_______________________________________________ из ___________________________

(Заокружити и по потреби попунити једну од могућности)

Место и датум: Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________ М.П. ____________________________

Напомена: по потреби, ова Изјава се може копирати.

Образац бр. 2.
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ПОНУЂАЧ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА

Ред.
бр.

Назив и адреса
подизвођача

Део предмета набавке –
врста добара које ће бити

поверене
подизвођачу/подизвођачима

Проценат (%) укупне
вредности добара које ће

бити поверене
подизвођачу/подизвођачима

Напомена: Проценат укупне вредности набавке које ће Понуђач поверити подизвођачу
не може бити већи од 50%укупне вредности јавне набавке.

Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем
/подизвођачима и по потреби образац се може копирати.

Понуђач је дужан да и за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова и
додатних услова, за учешће у поступку јавне набавке (дефинисано у Конкурсној
документацији).

Потпис овлашћеног лица Понуђача:

М.П. _______________________________________

М.П. ________________________________________
(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)

М.П. ________________________________________
(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)

М.П. ________________________________________
(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача

Образац бр. 3.
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Број понуде __________ од ___________ године

за ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за образовање, културу и спорт
за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса и седиште:

Потписник уговора (заступник):

Особа за контакт:

Телефон:

Факс подизвођача:

e-mail подизвођача:

Број рачуна подизвођача, отворен
код _____________ банке:

Матични број:

ПИБ:

Шифра делатности:

Датум: Потпис овлашћеног лица подизвођача:

________________ M. П.________________________

Место и датум: Понуђач:

_________________ м.п. _______________________

Напоеман: у случају наступања са подизвођачем образац обавезно попунити.

Образац бр. 4.
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ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ред.
бр.

Назив и адреса групе
понуђача

Део предмета набавке –
позиција – врста добара које
ће бити поверене групи

понуђача

Потпис овлашћеног
лица групе понуђача

и печат

Наручилац тражи да група понуђача наведе име и професију лица које ће бити одговорно
за извршење уговора:

Име ___________________________________, по професији _________________________.

___________________________________
(Потпис именованог одговорног лица групе понуђача)

Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и по потреби овај
образац се може копирати.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке (дефинисано у Конкурсној документацији).

Образац бр. 5.
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Број понуде __________ од ___________ године

за ЈНМВ број 04/16 – набавка материјала за оабразовање, културу и спорт
за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив групе понуђача:

Адреса и седиште:

Законски заступник:

Особа за контакт:

Телефон:

Факс:

e-mail:
Број рачуна групе понуђача,
отворен код ___________банке:

Матични број:

ПИБ:

Шифра делатности:

Датум: Потпис овлашћеног лица:

________________ M. П.________________________

Место и датум: Понуђач:
_____________________ м.п. ___________________

Напомена: у случају наступања са групом понуђача образац обавезно попунити.
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Образац бр. 6.

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Количине материјала за образовање, културу и спорт за потребе Предшколске установе
„Сунце“ Горњи Милановац у спецификацији су урађене на бази потрошње из претходне године и
дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора потрошити процењене
количине, већ може потрошити мање или веће количине у зависности од својих конкретних
потреба, у оквиру планираних новчаних средстава и плана јавних набавки. Количине добара дате
су као помоћ понуђачима за утврђивање укупне понуђене цене и лакше упоређивање понуда.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре ценена следећи начин:

- понуђену цену траженог добра по јединици производа без ПДВ-а,
- понуђену цену траженог добра по јединици производа са ПДВ-ом,
- укупну цена за тражене количине без ПДВ-а,
- укупну цена за тражене количине са ПДВ-ом,
- укупну понуђену цену за Партију ___

Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом.
Ако понуда не обухвата све позиције из партије, иста ће се одбацити.

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.

Напомена: укупна понуђена цена, изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом уноси се
и у образац понуде.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1

Ред.
бр. Назив артикла са техничким

карактеристикама Опис артикла
Једин.
мере

Коли-
чина

Цена по
једин.
произв.

без
ПДВ-а

Цена по
једин.
произв.
са ПДВ-

ом

Укупна
цена за
тражене
количине
без ПДВ-а

Укупна
цена по за
тражене
количине
са ПДВ-ом

1. Селотејп уски, 15 х 33 Провидан ком 300
2. Селотејп широки Провидан ком 150

3.
Хемијска оловка – A Plus Nano Slick
са заменљивом мином или
одговарајуће

Траг писања
од 0,6 мм ком 200

4. Фломастер Турбоколор паковање
1/12, Giotto или одговарајуће пак 100

5.
Перманентни маркер, са косим
врхом, (црвени, плави, зелени и
црни)

Траг писања
минимално 0,6 мм,

у 4 боје
пак 50

6. Графитна оловка са гумицом, ХB
или одговарајуће ком 200

7. Четкице за темпера боје, паковање
1/3 пак 50

8. Дрвене боје, паковање 1/12, Giotto
или одговарајуће пак 100

9. Темпере од ½ литра, Fun или
одговарајуће разних боја ком 100

10.
Свеска формата А4, у линије, тврде
корице повезане жичаном спиралом,
100 листова

разни мотиви,
80 г/м2 ком 120

11. Течни лепак за папир, паковање 50
мл, Fun или одговарајуће ком 50

12. Боје за цртање прстима, паковање
1/6, Fun или одговарајуће пак 50

13.
Свеска формата А4, у квадратиће,
тврде корице повезане жичаном
спиралом, 100 листова

разни мотиви,
80 г/м2 ком 120

14.
Специјални цртаћи картон у боји
(хамер) формата Б1, (70х100),
140 грамски

Са седефастим
преливом, у десет
различитих боја

ком 1000
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15. Картон формата Б1, (70х100), 220
грамски

У десет различитих
боја ком 1000

16. Охо еко лепак, паковање од 40
грама, или одговарајуће

У туби која је црвене
боје ком 400

17.
Боја за стакло, паковање 1/7, једна
боја да буде у паковању од 10 мл,
Kohinor или одговарајуће

минимум 7
различитих боја пак 50

18. Фотокопир папир, формата А4, 80
грмски

Премиум квалитета,
белина цие 166,

глаткоћа 230 цм3/мм,
опацитет 92%

рис 100

19. Креда бела, паковање 1/100, Giotto
или одговарајуће пак 10

20. Креда у боји, паковање 1/100,
Memoris или одговарајуће пак 10

21.

Колаж папир, формата А4, једно
паковање садржи 25 сетова, у једном
сету по један папир од 10 различитих
боја, Ace co или одговарајуће

у једном сету да буде
10 различитих боја пак 100

22. Гумица, Pelican или одговарајуће ком 100

23. Ребрасти картон у боји, формата Б2,
Fabriano или одговарајуће разних боја ком 200

24. Фотокопир папир, формата А4 у
колору, Fabriano или одговарајуће

боја рис(неон) 500 ком
рис, 80 г/м2 у целофану рис 100

25. Картонске фасцикле, формата А4 у минимум
5 различитих боја ком 500

26.

Роковник, тврде корице, формата Б5,
120 листа, са одштампаним логом
установе (лого се налази на страни
40. Конкурсне документације)

Потребно је да лого
установе буде

одштампан на предњој
корици роковника

ком 20

27.

Хемијска оловка Паркер упакована у
пластичну провидну кутију, са
одштампаним логом установе или
одговарајуће, (лого се налази на
страни 40. Конкурсне
документације)

Потребно је да лого
установе буде

одштампан на оловци
ком 20

28. Снег у облику спреја, паковање од
250 мл ком 50
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29. Украсна пластифицирана кеса,
величине формата А4 разни мотиви ком 20

30. Зумба за бушење папира Да буши најмање 50
листова ком 15

31. Зумба за бушење папира
Да буши различите
облике (нпр. облик

срца)
ком 30

32. Хефталица, Делта или одговарајуће Да хефта најмање 20
страна папира ком 15

33. Фасцикле са 11 рупа Дебљине од 80
микрона ком 1000

34. ПВЦ фасцикла са металним
механизмом ком 300

35.

Картонска фасцикла, формат А4, са
одштампаним логом установе, (лого
се налази на страни 40 Конкурсне
документације)

Фасцикла беле боје,
хромо картон, са

одштампаним логом
установе

ком 600

36. Контур боје Три боје: златна,
сребрна и бронзана пак 15

37. Сет за технику декупаж
Сет се састоји из

основне боје, прајмера
и лепка

пак 5

38. Коректор од 50 милилитара ком 50

39. Висинометар Од картона, качи се на
зид ком 15

40. Течни лепак за тапете, паковање од 5
литара ком 5

41. Балони Минимум у 5
различитих боја ком 1000

42. Акварел папир, формат Б1, (70х100),
110 грамски табак 2000

43.

Пиштољ за лепљење, напон струје
220/230 V, снага 18/22 w, количина
истискивања 15 грама у минуту,
Steinel или одговарајуће

ком 15

44. Лепак за дрво, паковање 1 литар ком 20

45. Папир за фотокопирање, формат А3 рис 40



23

46. Апарат за пластификацију папира
Потребно је да апарат
врши пластификацију

формата А3
ком 8

47. Дрвене бојице, 1/12 дебеле пак 200

48. Воштане бојице, 1/60, дебеле, Giotto
или одговарајуће

Дебљина једне бојице
да буде минимум 1 цм пак 100

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

Напомена: Уколико понуђач понуди производ који је „одговарајући“ примарно траженом производу,
дужан је да уз понуду достави узорак производа који нуди. Наручиоцу се достављају узорци уз реверс на
писаном документу који понуђач припреми.

Квалитет достављених узорака провераваће Комисија именована од стране наручиоца, уз присуство
понуђача по позиву.

Узорци ће понуђачима бити враћени у року од 10 (десет) дана од дана доношења Одлуке о додели Уговора.

Напомена Понуђача:_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________
М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2
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Ред.
бр. Назив артикла са техничким

карактеристикама Опис артикла
Једин.
мере

Коли-
чина

Цена по
једин.
произв.

без
ПДВ-а

Цена по
једин.
произв.
са ПДВ-

ом

Укупна
цена за
тражене
количине
без ПДВ-а

Укупна
цена по за
тражене
количине
са ПДВ-ом

1.

Мозаик са ситним елементима - сет
садржи две врсте боцкалица -
коцкасте и округле. Паковање
садржи 160 пцс.Димензије табле:
18 х 22 цм.

ком 8

2.

Геометријски дугмићи са
пертлицама - сет садржи 90
пластичних елемената, у 6
различтих облика (круг, квадрат,
троугао, петоугао, осмоугао и
ромбоид) у 8 везица у 4 боје.
Паковање у пвц тегли. Димензије
тегле 19 х 14 цм.

ком 8

3.

Гумени конструктор другарство -
сет садржи 50 гумених елемената у
облику људских фигура 7 х 5 цм и
дебљине 1 цм у 5 различитих боја.
Систем повезивања преко
ребрастих гумираних завршетака.
Паковање у пластичној гајбици са
поклопцем и ручком. Димензије
гајбице 26 х 18 цм х=13цм.

ком 8

4.

Конструктор састављанка - сет
садржи 80 шупљих, цевастих
елемената у 4 различита облика у 4
боје који се спајају по систему цеви
(надовезивањем). Дужина највећег
елемента је 7цм, а најмањег х=4цм.
Димензије гајбице 26 х 18 х=13цм.

ком 8

5. Кружни рачвасти конструктор - сет
садржи 80 елемената који чине ком 8
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полукружни елементи дужине 5цм
и о2,5цм и могу се повезивати у
свим правцима (са оба краја и
бочно) у разне рачвасте структгуре.
Паковање у пвц гајбици са
поклопцем 26 х 18 х=13цм.

6.

Рачвасти констуркутор гусеница -
сет од 50 пластичних прстенастих
кружних облика у 5 боја, који се
међусобно повезују у свим
правцима. Паковање у пвц тегли са
поклопцем и ручком. Димензија
тег. х=19цм

ком 8

7.

Конструктор шрафови - сет садржи
4 врсте шрафова и боја са
одговарајућим матицама са којом
чине пар. Паковање садржи 64
елемента у пвц ранцу.

ком 8

8.

3д пуззле блок - конструктор од
специјалног гумираног материјала.
Делови се могу уклапати са свих
страна и комбиновати у 2д и 3д
облике. Паковање садржи 500
елемента димензија коф. х=20цм.

ком 8

9.

Синте коцке у кофици. Сет садржи
400 елемената 19 различитих врста
стиних коцки. Димензије коцке
1,4-10цм.

ком 8

10.

Крупни ротирајући конструктор
које се може уклапати на више
начина (један на други, бочно) и
ротирати око своје осе. Димензије
елемената 6,5 х 5цм х=7 цм.
Паковање у пвц гајбици 64
елемента.

ком 8

11.
Математички дрвени комплет
Геометрија, класе и серије -сет са 7
преграда у којима се налазе фигуре

ком 8
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различитих геометријских облика,
величина и боја погодне за игре
класификације и серијације.
Димензија паковања 36 х 28 х=7цм.

12.

Сортирај воће - сет садржи гумене
фугуре воћа у 6 облика, 6 боја.
Паковање садржи 108 елемената у
пластичној тегли са поклопцем и
дршком.

ком 8

13.

Мемо питалице - сет садржи 24
картице, 12 са основним и 12 са
додатним информацијама на тему
воћа и поврћа. (укупно 12 парова)
Димензије 26 х 9 х 5 цм.

ком 8

14.

Мемо питалице - сет садржи 24
картице, 12 са основним и 12 са
додатним информацијама на тему
домаће животиње и њихови
младунци. (укупно 12 парова)
Димензије 26 х 9 х 5 цм.

ком 8

15.

Мемо питалице - сет садржи 24
картице, 12 са основним и 12 са
додатним информацијама на тему
занимања људи. (укупно 12 парова)
Димeнzije 26 х 9 х 5 цм.

ком 8

16.

Мемо питалице - сет садржи 24
картице, 12 са основним и 12 са
додатним информацијама на тему
учимо да гледамо на сат. (укупно
12 парова) Димензије 26 х 9 х 5 цм.

ком 8

17.

Дрвени конструктор за игру
грађења, упознавање геометријских
облика, сортирање и
класификацију по облику, боји и
величине. Сет садржи 100 пцс у
кофици. Димензије паковања 22 х
22 цм. Дебљина елемената 3 цм.

ком 8

18. Друштвена игра Екологика - игра ком 3
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садржи 4 табле на којима су
представљени негативни појмови;
32 картице са позитивним
појмовима и 4 пуззле са ликом
насмејане земље. Димензије
паковања 34 х 5 х=26 цм.

19.

Гумирани конструктор јежасте
структуре у неколико различитих
облика - троугао, квадрат, штап,
јежасте точкове. Паковање у
коферу са 210 пцс.

ком 8

20.

3Д комплет који садржи
конструктивне крстасте рупичасте
елементе минималних димензија 8
х 5 х 1.5 цм, фигуре домаћих
животиња (мин 4), човечуљака,
оградица, боцкалице у две
димензије и зупчанике/вртуљке са
базом. Мин 188 елемената.
Материјал мекана, савитљива
пластика, основних боја. Паковање
у пластичној кутији, са поклопцем
и ручком. Димензије: 37 х 24 х 22
цм.

ком 8

21.

Пластични кофер са судићима за 4
особе: шољице, тањириће, кашике,
виљушке, ножиће, шерпице,
кутијице. Димензије 25 х 12
х=20цм.

ком 8

22.

Пластични кофер са комплетним
прибором за игру доктора:
стетоскоп, маказе, бубрежњак,
шприц, температурна листа,
наочаре. Димензије паковања 25 х
12 cm х=20цм.

ком 8

23.
Лутка гумена беба са пеленом,
бенкицом, ношом и флашицом.
Беба пије воду и пишки. Димензије

ком 8
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х=40цм.

24.

Гумена лутка са функцијама да
пије из флашице и да пишки у
ношу. У паковању се налази и када
за купање лутке и гардеробу за
пресвалачење. Димензије х=40цм.

ком 8

25.

Конструктор бамбучи - који чине
пластични савитљиви штапићи
различитих дужина који се
повезују по хоризонтали,
вертикали и кружно уз помоћ
крстастих везица. Паковање у
пластичној провидној гајби са
поклопцем и ручком. Димензије
гајбе 26 х 18 cm, h=13 cm.
Димензија елемента 20 cm. Сет
садржи 400 елемената.

ком 2

26.

Пвц гемоетријска тела - сет садржи
17 облика израђених од квалитетне
пластике, 4 боје, димензија
х=10цм; облици: велике и мале
коцке, купе, лопте, полулопте,
тростране, шестотстране и
петостране призме.

ком 1

27.

Логички блокови - сет садржи 60
делова у 5 различитих
геометријских облика, 3 боје, 2
величине и 2 дебљине и пвц кутија
као постоље за сортирање и чување
делова. Димензије кутије 31 х 22 х
4 цм.

ком 2

28.
Дрвена вагица за мерење са
мерачем. Димензије 18 х 21 цм
х=9цм.

ком 1

29.
Комплет дрвених оклагија са 6
различтих текстура за моделовање.
Димензија 18 цм.

ком 2

30. Сет модле за моделовање ком 1
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пластелина - сет садржи 16
пластичних модли различитих
облика за моделовање (лептир,
звезда, риба, човек...) и 1 оклагија.
Модле су израђене у 4 боје
заобљених ивица.

31.

Комплет спортских реквизита за
ритмичку гимнастику и атлетику -
садржи: 4 купе са 12 рупа х=30 цм,
4 гимнастичке лопте од 280 грама,
два пара чуњева 155грама, 4 пара
штапова, 20 спојница, 4 блока
држача за обручеве и штапове, 4
паковања од 4 кантице ходалице, 4
атлетска штапа од 1метар, 1
паковање од 4 конопца дужине
2,5метра, 4 обруча од 30 цм, 4
обурча од 40 цм, 4 обруча од 50 цм,
4 обруча од 60 цм, 8 сунђерастих
лопти о=70 цм и 4 сунђерасте лопте
200 мм.

ком 1

32.

Гимнастичка провлачилица - за
полигонске препреке и задатке:
провлачење испод препрека,
прескакање, пузање, убацивање
лопте. Сет садржи 8 купастих база
и 4 полу лучне препреке у 4 боје.

ком 2

33.

Баланс греда - сет садржи 11
разнобојних елемената -греде и
држаче који се комбинују на
неколико начина. За вежбе баланса,
координације, моторике.
Димензија: 81цм

ком 1

34.

Сет струњача - ролинг стаза од еко
- коже садржи базу 165 х 80 х 40
цм, 2 комада ваљка 80 цм о=15цм;
2 комада ваљка 80 цм о=20 цм; 2
комада ваљка 80 цм о=25цм; 1

ком 1
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комад ваљак 80 цм о=30 цм.

35.

Сет струњача - тунел стаза -
састоји се из 4 елемента (тунел,
талас, степенице и коцка) који се
повезују чичак траком. Димензије
састављеног сета: 225 х 65 цм.

ком 1

36. Пљоснати савитљиви гимнастички
обручеви. Димензија р=40 цм. ком 10

37.
Пластични савитиљиви
гимнастички обручеви. Димензије
р=60 цм.

ком 10

38.
Пластични савитиљиви
гимнастички обручеви. Димензије
р=80 цм.

ком 10

39.
Гумене лоптице за јачање мишића
шаке, вежбе стопала и
слично.Димензије пречника 5,5 цм.

ком 24

40.

Сет алата у пластичном коферу.
Садржи чекић, клешта, тестеру,
шрафцигер, пластичне клинове и
лајсну за шрафљење. Димензије
кофера 25х12х20цм.

ком 8

41.
Гумена лопта са мотивима
познатих дечијих јунака. Обим 23
цм.

ком 5

42.
Гумена лопта са мотивима
познатих дечијих јунака. Обим 23
цм.

ком 10

43.

Геометријске карике – сет од 60
карика/спајалица у 3 геометријска
облика (квадрат, круг и троугао) у
4 боје. Паковање у пластичној
провидној тегли са поклопцем и
ручком. Димензије тегле 18,8 цм
обим 13,8. Димензије елемената
5,5х6,5 цм.

ком 1

44. Математичка играоница –
друштвена игра која садржи 9 ком 2
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табли, 76 двостраних картица са
сликама бројева и појмова. Састоји
се од 8 математичких игара: живот
у простору, упознајмо бројеве, од
мањег ка већем, додавање,
одузимање, једнако, облици у
простору и играјмо се бројева.
Димензије 38х5х25 цм.

45.

Комплет моторика, логика
математика – сет садржи 700 пцс, 3
транспарентне плоче са ротаљком
и задацима, табле активности
задатка, коцку са бројевима, 6
чинија за сортирање, осмоделни
сталак за сортирање и одлагање, 8
комплета за сортирање (карике,
копчалице, жетоне, саобраћај,
инсекти, диносауруси, фарма и
воће), картице са задацима и
упутство за васпитача.

ком 1

46.

Дрвени штапићи – сет са 9
преграда у коме се налазе дрвени
штапићи различитих боја за игре
класификације и серијације.
Димензије паковања 36х28х6цм.

ком 1

47.

Дрвени логички блокови – сет
садржи 48 дрвених елемената у 4
различита геометријска облика и 3
различите боје. Елементи се
међусобно разликују по дебљини и
величини. Димензије највећег
квадрата 7 цм, а најмањег 3,5цм.
Димензије дрвене кутије
25х16х8цм.

ком 1

48.

Дрвена рачунаљка са десет
штапова на којима се нижу дрвене
перле. Сваки штап има по десет
перли помоћу којих се уче бројеви

ком 1
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и рачунске операције. На врху
рачунаљке налазе се исписани
бројеви који дају смерницу на ком
месту је одређена перлица на
штапу. Димензије рачунаљке
44х45х3цм.

49.

Магнетни геометријски облици –
сет садржи 42 дрвена магнета
геометријских облика у 5
различитих боја и 12 картица
димензија 8,5х10цм. Са задацима
за слагање. Дрвена кутија садржи 2
магнетне табле које служе као
подлога и постоље за слагање
елемената. Постоље за слагање се
може поставити и хоризонтално и
вертикално. Димензија највећег
квадрата 7цм, а најмањег 2цм.
Димензије кофера 28,5х28,5х4цм.

ком 1

50

Моторичко тактилна табла у
коферу – сет који садржи
урамљену пластичну таблу
тактилне текстуре са постољем за
фиксирање табле у вертикални
положај, комплет специјалних
пертлица у више од 5 различитих
боја и дужина од прилагођеног
ткања за лепљење и одлепљивање
на табли, специјалну пластичну
оловку кроз коју се провлачи
пертла којом се пише по
специјланој табли, картице са
задатим облицима и кофер за
одлагање. Димензије 30х24цм са
ручком.

ком 1

51.
Временска оријентација – сет на
дрвеној плочи где су сви елементи
за учење појма времена, дана у

ком 1
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недењи, годишња доба, месеци у
једној години, временска прогноза,
датуми у месецу са мобилним
показивачем. Димензије производа
31х31х4цм.

52.

Учење математике – сет се састоји
од дрвеног постоља са дршкама,
конструктор штапиће, дрвене
математичке знакове и показну
палицу. Димензије 39х14х3,5цм.

ком 1

53.

Волумен сет – садржи 17
различитих посуда у форми
геометријских облика од провидне
пластике са поклопцима.
Димензија 10,5цм.

ком 1

54.

Математички баланс на стаклу –
сет се састоји од ПВЦ баланс
носача са бројевима, стаклом за
одлагање и математичких плоча за
комбиновање. Димензије
66х7х8цм.

ком 1

55.

Дрвено воће чији се делови
повезују чичак траком. Сет садржи:
лубеницу, даску за подметање као
и сет за резање. Димензије
21х14х6,5цм.

ком 1

56.

Дрвено поврће чији се елементи
повезују чичак траком. Сет садржи:
парадајз, бели лук, паприку, црни
лук, печурку, даску за подметање и
сет за резање. Димензије
21х14х6,5цм.

ком 1

57.

Крупни, мекани геометријски
облици. Боја је натур дрво.
Димензије најмањег елемента
4х4цм а највећег 8х16цм. Паковање
у ПВЦ ранцу од 120 пцс.

ком 1

58. Анатомски обликована и модерно ком 30
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дизајнирана столица, израђена од
специјалних пластичних маса са
металном конструкцијом. Висина
столице 65цм, ширина седалног
дела 34цм, а дужина 33цм. Висина
наслона је 32цм, ширина горњег
дела наслона је 27цм, а доњег дела
32цм. Висина ногара износи 36цм,
предњи горњи размак између
ногара је 40цм, предњи доњи
размак између ногара је 47цм.
Горњи бочни размак између ногара
је 19цм, а доњи бочни размак
између ногара је 42цм. Пластични
штитници против гребања подова
су дужине 6цм а пречника 4цм и
налазе се на крајевима ногара.
Дужина отвора у наслону столице
је 16цм а ширина отвора је 8цм.

59.

Анатомски обликована и модерно
дизајнирана столица, израђена од
специјалних пластичних маса са
металном конструкцијом. Висина
столице је 56цм а висина до
седалног дела је 29цм. Пластични
штитници против гребања подова
су дужине 6цм и пречника 4 цм,
налазе се на крајевима ногара.
Дужина отвора у наслону столице
је 14цм а ширина отвора је 6цм.

ком 54

60.

Дрвена математика – сет садржи 30
комада дрвених плочица димензија
160х40х8мм, 120 комада дрвених
плочица димензија 80х40х8мм.
Упаковано у дрвену кутију
димензија 500х140х100 мм.

ком 8
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УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
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Образац бр.7.
Назив и седиште Понуђача: ___________________________________
Матични број ____________________
ПИБ _____________________
Особа за контакт _______________________________
Телефон ____________________________

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара –
материјала за образовање, културу и спорт за потребе Предшколске установе
„Сунце“ Горњи Милановац, ЈНМВ број 04/16, достављамо

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 1 -
ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Укупна понуђена цена за партију 1 без ПДВ-а

Укупна понуђена цена за партију 1 са ПДВ-ом

Рок током ког понуђач неће мењати цену у року од ___ дана
од дана отварања понуда

Рок плаћања
_________________

(не краћи од 15 дана, не дужи од 45
дана)

Рок важења понуде
(не краћи од 90 дана од дана отварања понуда)

_____ дана
од дана отварања понуда

Период испоруке
Од тренутка потписивања
Уговора а најкасније до
31.12.2016. године

Место и рок испоруке

Франко магацин наручиоца
сукцесивно, према потребама
и захтевима, у року од три
дана од дана достављања

требовања

Напомена: укупна понуђена цена без ПДВ-а се узима као упоредива за избор
најповољније понуде.

Датум: Потпис овлашћеног лица Понуђача:
М. П.

_____________________________ ___________________________________
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Образац бр.7.
Назив и седиште Понуђача: ___________________________________
Матични број ____________________
ПИБ _____________________
Особа за контакт _______________________________
Телефон ____________________________

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара –
материјала за образовање, културу и спорт за потребе Предшколске установе
„Сунце“ Горњи Милановац, ЈНМВ број 04/16, достављамо

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 2 –
ИГРАЧКЕ

Укупна понуђена цена за партију 2 без ПДВ-а

Укупна понуђена цена за партију 2 са ПДВ-ом

Рок током ког понуђач неће мењати цену у року од ___ дана
од дана отварања понуда

Рок плаћања
_________________

(не краћи од 15 дана, не дужи од 45
дана)

Рок важења понуде
(не краћи од 90 дана од дана отварања понуда)

_____ дана
од дана отварања понуда

Период испоруке
Од тренутка потписивања
Уговора а најкасније до
31.12.2016. године

Место и рок испоруке

Франко магацин наручиоца
сукцесивно, према потребама
и захтевима, у року од три
дана од дана достављања

требовања

Напомена: Укупна понуђена цена без ПДВ-а се узима као упоредива за избор
најповољније понуде.

Датум: Потпис овлашћеног лица Понуђача:
М. П.

_____________________________ ___________________________________
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Изјава бр. 5.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, ____________________________
(Назив Понуђача)

из ________________________________ даје следећу:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – материјала за образовање, културу и спорт за потребе
Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, ЈНМВ број 04/16, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:
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Изјава бр. 6.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА O ЈАВНИМ НАБАВКАМА

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

ИЗЈАВУ

да је Понуђач __________________________________________, из
___________________________, у поступку јавне набавке добара – материјала за
образовање, културу и спорт за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи
Милановац, ЈНМВ бр. 04/16, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем
да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: Понуђач:

________________ М.П. ____________________________

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Ова
изјава се, по потреби, може копирати.
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Образац бр. 8.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за ЈНМВ бр. 04/16 – набавка материјала за образовање, културу и спорт
за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач _______________________________
из _________________________, 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.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац бр. 9.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Лого прешколске установе „Сунце“ који је потребно одштампати на
артиклима из Партије 1 – под редним бројем 26. и 35.

Лого прешколске установе „Сунце“ који је потребно одштампати на
артиклу из Партије 1 – под редним бројем 27.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
Предшколска установа „Сунце“
Број 1-404-714
Дана _____________
Горњи Милановац

Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац, улица Вука Караџића број 4,
ПИБ 100889777, матични број 07177232, коју заступа директор Владимир Драгојловић (у
даљем тексту: Наручилац), и _________________________ из ________________________,
улица ________________________, ПИБ _____________, матични број ______________ (у
даљем тексту: Добављач), кога заступа _________________________________

Подизвођачи:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Група понуђача - Заједнички понуђачи:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

закључују

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Основ Уговора је јавна набавка мале вредности број 04/16 – набавка материјала за
образовање, културу и спорт за потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи
Милановац.

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја материјала за образовање, културу и спорт за

потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, на основу јавне набавке мале
вредности број 04/16.

Члан 2.
Добављач продаје, а Наручилац купује материјал за образовање, културу и спорт за

потребе Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, по цени и условима из
Конкурсне документације и прихваћене понуде број _______________ од
_______________ године. Понуда Добављача је саставни део овог Уговора.

Члан 3.
Добављач врши испоруке материјала за образовање, културу и спорт сукцесивно, у

складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке.
Добављач је обавезан да испоруку добара изврши у периоду од три дана од дана

достављања требовања. Испорука добара вршиће се на адресу Предшколске установе
„Сунце“ Горњи Милановац, улица Вука Караџића број 4, Горњи Милановац.

Трошкови превоза до Наручиоца падају на терет Добављача.
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Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квантитативан и квалитативан пријем, што се потврђује
отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Добављача и Наручиоца.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да Добављачу уговорену цену исплати у року од _____ дана

од дана добијања исправне фактуре на рачун Добављача број ___________________
отворен код пословне _________________ банке.

Цене су фиксне и не могу се мењати.

Члан 5.
По извршеној испоруци, Добављач ће Наручиоцу доставити фактуру и отпремницу

за испоручена добра.
Укупна уговорна вредност износи __________________ динара без ПДВ-а, односно

_____________________ динара са ПДВ-ом (попуњава Добављач у зависности од података
из понуде).

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из претходног
става овог члана.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде
доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се
сматрати да Наручилац није испунио своје уговорне обавезе.

Члан 6.
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно

плаћања у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом за 2016.
годину за ове намене.

Члан 7.
Добављач је дужан да, приликом потписивања уговора, на име средства

финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Члан 8.
Наручилац има право на рекламацију на количине и квалитет испоручених добара,

у случају ког је дужан да уложи приговор одмах након пријема робе, а у случају
скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају установљених недостатака у квалитету или квантитету испоручених
добара приликом преузимања, тј. пријема добара, или недостатака који су накнадно
установљени, Наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати Добављача да
заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке које је Добављач дужан да
отклони у року од 2 (два) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Добављач се обавезује да материјал из члана 2. овог уговора испоручи у свему под
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. Ако се записнички утврди да
добра које је Добављач испоручио Наручиоцу има недостатке у квалитету и очигледне
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грешке, Добављач мора исте о свом трошку заменити новим, која има једнаке или боље
карактеристике.

Члан 9.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора уколико:

- Добављач не извршава испоруку према динамици и количинама које наложи
Наручилац,
- квалитет не одговара условима прописаним чланом 8. овог Уговора,
- Добављач не поступа по рекламацији из члана 9. овог Уговора.

Члан 10.
Добра, која су предмет овог Уговора су оквирне потребе Наручиоца, у погледу

врсте и количине.
Наручилац задржава право корекције уговорених количина у случају измењених

околности у пословању.

Члан 11.
Овај Уговор се закључује на одређено време и важи од дана закључења уговора до

31.12.2016. године.

Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог Уговора реше

споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спора надлежан је Привредни суд у
Чачку.

Члан 13.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о

облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе

уговорне стране.

За Наручиоца За Добављача

М.П . ________________________ М.П . ____________________________
Владимир Драгојловић

Напомена: уколико Наручилац конкурише за обе партије, модел уговора се може
копирати.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство Понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове
за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са
Конкурсном документацијом.

1. ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Понуда мора бити поднета на обрасцима из Конкурсне документације, уредна,

јасна и недвосмислена.
Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити у писаној

форми и на српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити
преведена на српски језик и оверена од стране судског вештака.

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.

Понуда мора да садржи читко попуњене (штампаним словима, може и ручно -
хемијском оловком), оверене и потписане све оригиналне обрасце из конкурсне
документације, према приложеном упутству. Уколико Понуђач начини грешку у
попуњавању образаца, дужан је да је избели и образац правилно попуни, а место начињене
грешке да парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Сваки документ (образац, изјава) из Конкурсне документације који се доставља
Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање Уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.

На полеђини коверте навести назив и адресу Понуђача, број телефона и име особе
за контакт.

Понуђач може поднети само 1 (једну) понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
да учестувује у више заједничких понуда.

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.

Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у затвореној коверти или
кутији, са назнаком ПОНУДА - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ
И СПОРТ – ЈНМВ бр. 04/16, НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини обавезно навести назив
Понуђача, адресу и број телефона Понуђача и особу за контакт. Понуда се доставља на
српском језику са ценама израженим у динарима. Ако понуда не обухвата све позиције из
спецификације, иста ће се одбацити.

Уколико Понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница
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када је Наручилац понуду примио, односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека
рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није
релевантан моменат када је Понуђач послао понуду.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 26.04.2016. године, до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда
коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом и неотворена ће бити враћена Понуђачу.

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Приликом израде понуде, молимо да Конкурсну документацију детаљно проучите
и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се
благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних
набавки кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
Конкурсне документације, јер је Наручилац, у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама, дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на
Порталу jавних набавки. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама,
Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
објавити на Порталу јавних набавки.

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована по партијам, Партија 1 – дидактички материјал,

Партија 2 – играчке.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност.

Сви евентуални попусти и повољности морају бити урачунати у коначну цену из
понуде. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Промена цена након закључења Уговора није дозвољена.

6. 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 Законом.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа

накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са

назнаком „Измена, допуна, односно опозив понуде за јавну набавку добара – материјала за
образовање, културу и спорт – ЈНМВ бр. 04/16, не отварати”

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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7. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за Понуђача треба у

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 15. Закона.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач
означио у понуди.

Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуда за подзивођачима
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично

поверити подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико се закључи уговор између
Наручиоца и Понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4, а доказ о испуњености услова из члана 75. став
1. тачка 5. за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач који ангажује подизвођача, дужан је да усвојој понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50
%, или део предмета јавне набавке које ће извршити преко подизвођача.

Понуда групе понуђача (заједнича понуда)
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да

испуни обавезне услове из конкурсне докуменације из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тих услова.

Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и Споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Обавезна
садржина Споразума одређена је у члану 81. Закон о јавним набавкама.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин, рок и услови плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана

службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл.гл.РС“ број 119/12 и 68/15), рачунајући од дана уредно
примљене фактуре за испоручене количине материјала за образовање, културу и спорт
(потврђене од стране Наручиоца и Понуђача).

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно
плаћања у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом за 2016.
годину за ове намене.

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача, на основу достављених фактура о
испорученим добрима.
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Место и рок испоруке
Место испоруке је франко магацин Предшколска установа „Сунце“, улица Вука

Караџића број 4, Горњи Милановац, у року од три дана од дана достављања требовања.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани Понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла.

Понуђач којем буде додељен Уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на
име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и
„по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо,
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/2011 и 139/2014-др. закон).

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.

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.

Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко поште,
електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши електронском поштом
или факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се писмено изјаснити да је допис
или документ који је примљен путем електронске поште или факса примила. На тај начин
је достављање извршено са доказом о пријему истог.

Захтев за додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку
материјала за образовање, културу и спорт, ЈНМВ бр. 04/16“.



48

Ако наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам (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.

12. 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 и контролу (увид) код Понуђача,
односно његовог подизвођача.

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.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена,
2. уколико поседује битне недостаке,
3. уколико није одговарајућа,
4. уколико није прихватљива.

Благовремена понуда је која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању
поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.

Битни недостаци понуде су:
 Уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне условеза учешће,
 Уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
 Уколико је Понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације.
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Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне
референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће понуду
понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је
предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене.

15. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени

услови за доделу Уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих

разлога,који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена, с тим да ће у обзир бити

узета цена без пореза на додату вредност.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена, с тим да ће у обзир бити
узета цена без пореза на додату вредност.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок током ког неће мењати
цену (то је рок за који се понуђена цена артикала неће мењати, а рачуна се од дана
отварања понуда).

Уколико две или више понуда имају и исти понуђени рок током ког неће мењати
цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
рок плаћања.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је у
Конкурсној документацији.
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 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 овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је
примљен од стране наручиоца 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. овог
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 става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења
одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог
закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. Овог члана, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

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 дато у наставку текста. Поступак заштите права понуђача регулисан је
одредбама чл. 138. - 167. Закона.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи,
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси

захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом

које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права.
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.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

21. ПРОМЕНА ЦЕНА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Промена цена након закључења уговора није дозвољена.


