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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 1-404-3758/1, и 

Решења о образовању комисије, бр. 1-404-3758/2, наручилац је припремио 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - Набавка опреме за 

образовање – опремање објекта „Анекс“, бр. ЈН  6/2016.   
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Укупан број страна: 39 

 

*Напомена: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну 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 и интернет страницу Наручиоца како 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 („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да 

све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој 

интернет страници. 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 

Jавних набавки и на својој интернет страници. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   

 

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 Наручилац: Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац 

ПИБ: 100889777 

Матични број: 07177232 

Рачун: 840-130661-25  

Адреса: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац 

Телефон: 032/712-363; телефон/факс: 032/720-551 

Интернет страница: www.pusuncegm.org 

е-mail: pusuncegm@gmail.com 

 

(2) Врста поступка јавне набавке  (напомена да се спроводи  отворени поступак) 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 

(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 

Предмет јавне набавке је набавка  добара. 

(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

(5) Контакт (лице или служба) 

 Захтев за тражењем информација или појашњења шаље се Наручиоцу: 

- поштом, на адресу Предшколска установа „Сунце“ улица Вука Караџића број 4, 32300 

Горњи Милановац, са назнаком за Службу јавних набавки или путем факса 032/720-

551, или 

- на e-mail адресу pusuncegm@gmail.com до истека радног времена наручиоца, тј. до  

15:30 часова радним даном (понедељак – петак).  

 Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после истека 

радног времена наручиоца, тј. после 15:30 часова, сматраће се да је примљен наредног дана. 

 Комуникација телефонским путем није дозвољена. 

 

I-1  Предмет јавне набавке 

 

(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке је набавка  добара  –   Набавка опреме за образовање – опремање 

објекта „Анекс“ 

 

Назив и ознака из општег речника набавке   је  шифра:  

39100000- Намештај; 39512000- постељина; 37520000 играчке 

  
 

 

 

 

 

mailto:pusuncegm@gmail.com
mailto:pusuncegm@gmail.com
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I-2  Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавке 

 

Јавна набавка  је обликована у више партија 

ПАРТИЈА 1-Дечји креветићи, столови, столице и друга опрема за васпитне собе 

ПАРТИЈА 2-Душеци 

ПАРТИЈА 3 – Подне облоге 

ПАРТИЈА 4-Постељина 

ПАРТИЈА 5-Опрема за дечју гардеробу и остало  
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II  ВРСТА,  КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА  

 

   

   

 

 

 

ПАРТИЈА 1- ДЕЧЈИ КРЕВЕТИЋИ, СТОЛОВИ И СТОЛИЦЕ И ДРУГА 

ОПРЕМА ЗА ВАСПИТНЕ СОБЕ 

 

РБ Назив артикла комада Цена по 

комаду без 

пдв 

Цена по 

комаду 

са пдв  

1. АНАТОМСКИ ОБЛИКОВАНА 

И  МОДЕРНО  ДИЗАЈНИРАНА 

СТОЛИЦА, израђена од 

специјланих пластичних маса са 

металном конструкцијом. 

Доступна је у 4 боје – плава, 

црвена, зелена и жута, рађена у 

величини прописаној стандардима 

за децу у вртићу. Висина столице 

је 65цм, ширина седалног дела је 

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 – 46цм. 

Горњи бочни размак између ногара 

је 19цм, а доњи бочни размак 

између ногара – 42цм. Пластични 

штитници против гребања подова 

дужине 6цм и пречника од 4 цм, се 

налазе на крајевима ногара. 

Столица поседује и отвор у 

наслону намењен лакшем хватању 

и преношењу ( дужина отвора је 

17цм, а ширина 8цм ). 

60   

2 АНАТОМСКИ ОБЛИКОВАНА 

И  МОДЕРНО  ДИЗАЈНИРАНА 

СТОЛИЦА, израђена од 

специјланих пластичних маса са 

металном конструкцијом. 

Доступна је у 4 боје – плава, 

црвена, зелена и жута, рађена у 

60   
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величини прописаној стандардима 

за децу у вртићу. Висина столице 

је 56цм,а висина до седалног дела 

је 30цм,ширина седалниг дела је 

28цм а дужина 27цм.Висина 

наслона столице је 27цм а ширина 

горњег дела наслона је 21цм а 

доњег дела 24цм.Висина ногара 

износи 30цм,предњи горњи размак 

размак између ногара је 34цм,а 

предњи доњи размак између 

ногара је 43цм.Горњи бочни 

размак између ногара је 15цм,а 

доњи бочни размак је 

36цм.Пластични штитници против 

гребања подова дужине 6цм и 

пречника од 4 цм, се налазе на 

крајевима ногара.Столица поседује 

и отвор у наслону намењен лакшем 

хватању и преношењу ( дужина 

отвора је 14цм, а ширина 6цм ). 

3 МОБИЛНИ КРЕВЕТИЋИ-

анатомски димензије 134х60цм 

предвиђени различитим узрасним 

групама.Конструкција кревета: 

четири пластифициране металне 

шипке р=30mm,увучени у 

материјал лежећег дела на 4 

масивна носача до квалитетне 

ливене пластике (ширина базе 

носача је 13x13x19 cm).Лежећи део 

је од специјалног 

материјала:пластифицирано 

рупичасто платно посебних 

технолошких карактеристика које 

не изазива алергију,спречава 

знојење,лако се одржава и 

дезинфикује, у интезивној боји 

која је постојана и 

нетоксична.Лежећи  део је са једне 

стране фиксиран за 

конструкцију,са друге се затеже 

јаком преклопном чичак траком 

која омогућава подешавање 

затегнутости платна.4 сигурносна 

осигурача (жабице)налазе се са 

доње стране конструкције.Ногице 

су део базе,трапезастог облика што 

150   
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омогућава да се кревети слажу 

један на други ради лакшег 

одлагања и уштеде 

простора.Ширина горњег дела 

ногице је 9,5x5 цм,a доњег ослонца 

7x3,5цм.Висина кревета је 

15цм.Сваки 10-ти кревет добија 

комплет  од 4 точкића ради лакшег 

маневрисања и одлагања 

креветића.Точкови су пречника 6 

цм, израђени од пластике са 

металном осовином и 

поклопцем.Покретљивост је 360 

степени, а два точка  у комплету 

имају кочницу ради фиксирања 

кревета на жељено место.Точкови 

су монтажно /демонтажна улазе у 

тачно одређено лежиште на 

кревету,могу се фиксирати у 

кревет и скидати по пoтреби. 

4 СЕТ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

ИГРАЧАКА-комфоран,прегледан 

сет, на три нивоа за одлагање и 9 

пластичних посуда 

дим.20х13х29цм.Дим.сета:70х35 

х=66цм 

25   

5 ГАРАЖА НА ДВА НИВОА И 

ПОСЕБНИМ ОДЕЉКОМ ЗА 

СЛЕТАЊЕ ХЕЛИКОПТЕРА. 

Сет садржи осликану подлогу, 

постоља за паркирање, заштитне 

ограде, кружне стазе, лифтове за 

аутомобиле. На улазу/излазу из 

гараже се налази бензинска 

станица са две точилице.Сви 

елементи се лако међусобно 

спајају.Израђена је од обрађеног 

дрвета бојена еколошким 

бојама.Дим: 45x60x47цм 

4   

6 КОМПЛЕТНО ОПРЕМЉЕНА 

ДРВЕНА КУЋИЦА ЗА ЛУТКЕ 

НА ТРИ СПРАТА, отворена са 

три стране, са преграђеним 

просторијама, прозорима и 

клизним улазним вратима. У 

свакој просторији се налази 

наменски намештај за дату 

просторију – када и лавабо у 

4   
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купатилу, кухињски елементи у 

кухињи, стоо и столице у 

трепезарији, кревет, комода и 

лампа у спаваћој соби…На терси 

се налази заштитна ограда, а испод 

сваког прозора се налази принт 

саксија са цвећем. 

Дим:42х68х40цм 

7 ДРВЕНА КУХИЊА КОЈА ИМА 

ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ЧУВАЊЕ И 

СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ: рерну, 

плочу за кување, велики фрижидер 

са ледоматом, веш машину, 

микроталасну, судоперу. Кухиња 

је преграђена полицама за 

одлагање судова, крпа, намирница, 

зачина. У скопу дрвене кухињице 

налазе се судови и намирнице. 

Дим: 67х20х65 цм 

4   

8 ДРВЕНА ПИЈАЦА СА 8 

ПОСЕБНИХ  

ХОРИЗОНТАЛНИХ И 4 

ВЕРТИКАЛНЕ ПРЕГРАДЕ ЗА 

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ВОЋА И 

ПОВРЋА.У сету се налазе дрвене 

банане 4ком,парадајз 4 

ком,печурке 4 ком,шаргарепе 4 

ком,крушке 4 ком,дрвена вага за 

мерење 1 ком и дрвена регистар 

каса 1 ком.На врху се налази 

заштитна тенда са цветним 

дезеном.Дим.90х82х42цм. 

4   

9 СЕТ СТРУЊАЧА ДИВАН-

мекани угаони сет за седење од 4 

струњаче.Дим.160х160х45цм. 

10   

10 ДРВЕНИ СТО-квадратне основе 

са заобљеним ивицама 

дим.80х80цм х=56цм 

25   

11 ДРВЕНА ТАБЛА ШТАФЕЛАЈ-

Панел високог квалитета, израђен 

од буковог дрвета, јак и стабилан, 

са белом и црном магнетном 

таблом. Црна  л ии се мозе 

користити за качење магнета,  л 

ии исписивање кредом. Бела  л ии 

се може користити за писање 

фломастерима, постављање 

магнета,  л ии као штафелај јер 

4   
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садржи два причвршћивача за 

папир. На панелу постоји и џач за 

одлагање материјала – креда, боја, 

кофица са четкицама…Дим. 125 x 

59 x 48 цм 

12 Дрвени кутак-ВЕШ МАШИНА са 

дугмићима и вратима бубња која 

се отварају.Сет има рукохвате ради 

лакшег преношења.Дим.40џ34цм 

х=53цм 

4   

13 ДРВЕНИ КУТАК-ФРИЖИДЕР-

сет од две одвојене полице 

дим.40х34цм х=79цм 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена обухвата све зависне тошкове реализације уговора(испоруку, 

монтажу...) 

 

 

Датум:_____________  

 

 

                             МП                                        ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА 2 – ДУШЕЦИ  

 

РБ НАЗИВ АРТИКЛА КОМАДА ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ 

ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

СА ПДВ 

1 ДУШЕЦИ- 

Опрема за дечије 

креветиће (душеци - 

сунђер 130*50*5цм, 

израђени од сунђера 

ознаке С23) 

100   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Датум:_____________  

 

 

                                        МП                                        ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА 3- ПОДНЕ ОБЛОГЕ 

 

РБ НАЗИВ АРТИКЛА КОМАДА ЦЕНА 

ПО 

КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ 

ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

СА ПДВ 

1 ТЕПИХ 290цм*200цм, 

дечији мотиви 

10   

2 НАБАВКА И 

УГРАДЊА ВИНИЛ 

СПОРТСКОГ ПОДА И 

СТЕПЕНИШНЕ 

ЛАЈСНЕ ( укупна 

површина пода је 79м2; 

винил под спортски 

трослојни са техничким 

карактеристикама: 

дебљина 5-6 мм, боја 

плава и наранџаста, 

тежина 2.900-3900 г/м2; 

сертификат о 

спорозапаљивости Cfl-

S1; одскок лопте 100%; 

абразивна група Т; 

отпорност на хемикалије 

- без промена; уградња 

подразумева скидање 

постојећег пода, 

припрема пода за 

уградњу новог и 

лепљење и уградња 

новог; степенишна 

лајсна је pvc димензија 

52x32 мм, дужине 17 м, 

уграђује се лепљењем) 

79 м2   

 

 

Цена обухвата све зависне тошкове реализације уговора(испоруку, 

монтажу...) 

 

 

Датум:_____________  

 

 

                                           МП                                        ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА 4 -ПОСТЕЉИНА 

 

РБ АРТИКАЛ КОМАДА ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ 

ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

СА ПДВ 

1 Опрема за дечије 

креветиће (навлака за 

душек димензија 130*80 

цм са преклопом, 100% 

памук, прање и сушење 

у индустријским 

машинама за веш, 

минимална температура 

60 °С, пегла се; доњи 

чаршаф са ластишом 

димензија 150*100 цм, 

креп-памук, прање и 

сушење у индустријским 

машинама за веш, 

минимум на 

температури 60°С, није 

дозвољено бељење, не 

пегла се, дизајн дечији 

мотиви; јорганска 

навлака димензија 

150*90 цм са преклопом, 

креп-памук, прање и 

сушење у индустријским 

машинама за веш, 

минимална температура 

60°С, не пегла се, дизајн 

дечији мотиви) 

100   

 

 

 

 

Датум:_____________  

 

 

                                          МП                                        ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА 5- ОПРЕМА ЗА ДЕЧЈУ ГАРДЕРОБУ И ОСТАЛО 

 

РБ АРТИКАЛ КОМАДА ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ 

ЦЕНА ПО 

КОМАДУ 

СА ПДВ 

1. Дечји 

Гардеробер са 

клупицом, 
отворени, 

једнострани, 

90*50*120цм-  

16   

2. Ормар за 
дидактику и 

потрошни 

материјал  

(80*40*180 цм) 

5   

3. Пулт за 

повијање беба 
(120*80*85 цм) 

2   

4.  Сто са фијоком 

и столице - 
комбинација 

дрво-мебл 

 (седало и наслон 

наложeни 

сунђером који је 

обложен меблом) 

- за васпитаче 

4   

 

 

 

 

Цена обухвата све зависне тошкове реализације уговора(испоруку, монтажу...) 

 

 

Датум:_____________  

 

 

МП                                        ПОНУЂАЧ 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ПЛАНОВИ 

 

 

 

 

 

За ову набавку не постоји техничка документација и планови. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa 

интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће 

у поступку јавне набавке у складу са чланом 76.  Закона о јавним набавкама на начин 

одређен у конкурсној документацији. 

Понуђач није дужан  да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. Закона о 

јавним набавкама 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

4)       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). 

 

 1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 76. Закона о 

јавним набавкама 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона и то у погледу: 

1.Да поседује важеће сертификате   ISO 14001, ISO 9001 i OXCAC 18001   ( важи за 

партију 1 и партију 5)  

2. Атесте о здравственој исправности играчака  

3. Да поседује CE знак који се односи на безбедност производа-играчке  
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно 

 

 

   2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

  IV. 2.1.  Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. Закона   ( обухватају обе партије) 

             

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

 

IV. 2.2.  Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 76. Закона на начин одређен у конкурсној документацији. 

 

 

1.Фотокопија сертификата издатог од стране овлашћеног (акредитованог) тела 

2.Фотокопијом решења Министарства здравља, сектор за инспекцијске послове, одељење за 

санитарну инспекцију и анализе. 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –

носилац посла потписује и оверава образац изјаве чиме потврђује да сваки понуђач из групе 

понуђача испуњава услове из тачке 1) до 4). 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 

понуђача потписује и оверава образац изјаве чиме потврђује да понуђач и подизвођач 

испуњавају услове из тачке 1) до 4). 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 
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Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 

Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

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. 

Споразум групе понуђача 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање  споразума 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном 

документацијом. 
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће 

извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који  је  понудио 

дужи рок плаћања. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац 

ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Образац изјаве о достављању средства обезбеђења 
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VI -1   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

1)Понуда бр. ___________  од  ___________  2016. године, за јавну набавку добара: Набавка 

опреме за образовање – опремање објекта „Анекс“,  редни број ЈНМВ   6/2016 ПАРТИЈА __ - 

_________________________________________________________ 

                              
Општи подаци о понуђачу: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
2) Понуду дајем:          (заокружити) 

       а) самостално                           б) заједничка понуда                                    в) са 
подизвођачем 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број члана групе понуђача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна члана групе понуђача и назив 
банке: 

 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број члана групе понуђача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна члана групе понуђача и назив 
банке: 
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Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 
Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 

3) Рок важења понуде 

Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не  краћи од 30 дана од 

дана отварања понуда) 
 

4) Укупна цена   
Цена износи  ___________________   _______   динара, без ПДВ-а. 
Цена износи  ____________________________   динара, са ПДВ-ом. 
 

5) Остали подаци (рок  испоруке добара, рок и услови плаћања) 

         Рок испоруке предметних добара је ______ дана од дана  закључења уговора 

(поменути рок не може бити дужи од 10  дана од дана закључења уговора). 

*Авансно плаћање није дозвољено. 

*Плаћање испоручених добара ће се извршити у року до ______ дана од дана предаје 

рачуна, а по извршеној испоруци (рок не сме бити дужи од 45 дана) 

 

6) Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача  

За извршење набавке ангажујемо  _______   ( _______________) подизвођача  (уписати број 

подизвођача) који ће извршити _________% набавке. 

Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:   

____________________________________________________________________________ 
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Напомена:  Уколико понуђач ангажује више подизвођача или у заједничкој понуди има више 

чланова групе понуђача табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» и табелу ,,Општи 

подаци о подизвођачу» копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу ,,Општи подаци о понуђачу“ 

попуниће носилац посла а  табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» попуниће 

чланови групе понуђача. 

 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ КОНКУРИШЕ ЗА ВИШЕ ПАТИЈА ОВАЈ 

ОБРАЗАЦ КОПИРА У ОНОЛИКО ПРИМЕРАКА ЗА КОЛИКО  

ПАРТИЈА КОНКУРИШЕ 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI –2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  

 

 

Предмет набавке: Набавка опреме за образовање – опремање објекта „Анекс“ 

 

За Партију 1- дечји креветићи, столови ... 

  

Укупна цена без пдв-а  

 Укупна цена са пдв-ом  

Укупно:  

 

  

За Партију 2- душеци 

  

Укупна цена без пдв-а  

 Укупна цена са пдв-ом  

Укупно:  

 

За Партију 3- подне облоге 

  

Укупна цена без пдв-а  

 Укупна цена са пдв-ом  

Укупно:  

 

 

За Партију 4- постељина  

  

Укупна цена без пдв-а  

 Укупна цена са пдв-ом  

Укупно:  

 

За Партију 5- опрема за дечју гардеробу и остало 

  

Укупна цена без пдв-а  

 Укупна цена са пдв-ом  

Укупно:  

 

 

 

Понуђачи су у обавези да упишу цену без пдв-а и са пдв-ом и укупну цену. 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI –3  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

поднете за јавну набавку бр. 6/2016 – Набавка опреме за образовање – опремање објекта 

„Анекс“ наручиоца   Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац ПАРТИЈА __ - 

_________________________________________________________ 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкови прибављања средства обезбеђења. 

 

ПОНУЂАЧ______________________________________________________________________ 

 

Ред. 

Бр. 

 

Врста трошкова 

 

Износ 

без ПДВ-а 

Износ 

са ПДВ-ом 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Укупни трошкови припреме понуде 

 

 

 

 

Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а: 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе 

 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI –4  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

поднете за јавну набавку бр.  6/2016 – Набавка опреме за образовање – опремање објекта 

„Анекс“, наручиоца   Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац ПАРТИЈА __ - 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник 

понуђача дајем следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ , 

 

из _____________________________  , адреса _____________________________________ , 

 

Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI – 5 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _______________________________________из _________________________, 

ул.___________________________, са матичним бројем_______________, ПИБ 

_______________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за учешће 

у поступку јавне набавке услуга  ЈНМВ  бр.  6/2016  Набавка опреме за образовање – 

опремање објекта „Анекс“ ПАРТИЈА __ -________________________________________ 

наручиоца   Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац, прописане чланом 75. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

 

4) 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). 

 

  

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –носилац 

посла овом изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове из тачке 1 

до 4. 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 

понуђача овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 до 4. 
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VI –6   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

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

     

 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара - Набавка опреме за образовање – опремање 

објекта „Анекс“, број 6/2016 ПАРТИЈА __ -________________________________________ 

испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI –7   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦE 

 

 

 

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, 

уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке бр.6/2016  

Набавка опреме за образовање – опремање објекта „Анекс“ ПАРТИЈА __ -______________ 

____________________________ у тренутку закључења уговора доставити наручиоцу: 

 

- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од  гарантног рока  

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од  рока за доставу добара; 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од 

пословне банке изабраног понуђача. 

Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VII – МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 
 

1. Предшколске установе „Сунце“  Горњи Милановац, ул. Вука Караџића број 4, МБ 

07177232, ПИБ 100998777, кога заступа Владимир Драгојловић, директор (у даљем тексту  

Наручилац). 

2. __________________________ из _____________________, улица _________________ 

МБ ______________ ПИБ ______________, кога заступа ___________________________ ( у 

даљем тексту: Испоручилац) 

 

 Подизвођачи:  

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 Група понуђача - Заједнички понуђачи: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац на основу члана 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број124/2012,68/15 – у даљем тексту ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале вредности, 

јавне набавке добара - Набавка опреме за образовање – опремање објекта „Анекс“,, број 

набавке 6/2016 за потребе Предшколске установе „Сунце“;  

- Да је Добављач дана ________ поднео понуду за партију __________ деловодни број 

________ од _______________године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је 

заведена код Наручиоца под бројем___________ од _______________ године (понуђач не 

попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора.) 

-Да понуда Испоручиоца  у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 

- Да је Наручилац на основу понуде Испоручиоца број________од_________ и Одлуке о 

додели уговора деловодни број _______ од _____________ године (понуђач не попуњава овај 

податак) изабрао Испоручиоца за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 

 

Предмет уговора 

           Члан 1.       

 

 

Предмет  овог  уговора  је  куповина  опреме    за  потребе опремања  објекта „Анекс“ 

ПАРТИЈА _____ -________________________________________ а према спецификацији и 

техничким условима из конкурсне документације ЈНМВ 6/2016, у свему према усвојеној 

Понуди продавца  бр.  _____од  ____ .2016. године која је саставни део овог Уговора.  
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Цена и начин плаћања                      

                                                                                              Члан 2. 

Укупна цена за добра из члана 1. овог уговора износи _________________ динара без ПДВ, 

односно __________ динара  са обрачунатим ПДВ-ом.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати све до коначне реализације уговора. 

Сви трошкови транспорта, истовара робе до наручиоца као и трошкови монтаже  добара  

падају на терет испоручиоца.  

Наручилац  се обавезује да ће испоручену робу платити у року до 45 дана од дана  испоруке  

робе, потписивања записника о примопредају робе  и испостављања фактуре са пратећом 

документацијом.  

 

Место испоруке 

Члан 3. 

Добаљач   се  обавезује  да  добра     која су   предмет  уговора  испоручи  и монтира, на 

адреси:  ПУ“Сунце“ Горњи Милановац, ул.Вука Караџића бр.4. 

 

Рок и начин  испоруке 

 

                        Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да ће наручену робу испоручити у року од _____ * а најкасније до  

10 дана од дана потписивања уговора. 

*Понуђач уписује број дана који је навео у обрасцу понуде-образац бр.2. 

 

 

Члан 5. 

Примопредају  предметних добара  извршиће  Комисија  састављена  од представника 

Наручиоца   и Испоручиоца . 

Сви евентуални приговори на квалитет, количине и сл., одмах се констатују Записником по 

примопредаји  у присуству представника Испоручиоца, док се роба која не одговара 

уговореној не преузима. 

 

 

Гарантни рок 

Члан 6. 

Испоручилац  за испоручена добра даје општи гарантни рок  од  ____________месеци   и  

обавезује  се  да  све  недостатке  за  испоручена  добра  у  том року отклони о свом трошку. 

Гарантни  рок  почиње  да  тече  од  дана  примопредаје  предметних добара     у  целости  и   

потписивања  од  стране  уговорних  страна   Записника  о квалитативном и квантитативном 

пријему тј. oд датума када је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза.  

*Понуђач уписује број месеци  који је навео у обрасцу понуде-образац бр.2. 

 

Обавезе Испоручиоца                                    

Члан 7. 

Испоручилац се  обавезује  да  добра  која  су  предмет  овог  уговора испоручи/монтира  у 

исправном стању, уговореног квалитета и програма. 
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Уколико се приликом испоруке утврди да испоручена добра нису у свему у складу са 

одредбама става 1. овог члана, Испоручилац  ће бити дужан да иста врати о свом трошку и  у  

року  од  три  дана, достави   добра уговореног  квалитета  и  програма у исправном стању. 

 

Члан 8. 

Испоручилац  је  дужан  да  у  току  општег  гарантног  рока  понуђача,  на  први  писани 

позив  Наручиоца,  отклони  о  свом  трошку  све  недостатке  који  се  односе  на  уговорени 

квалитет   добара  (намештаја)  који  је  предмет  уговора,  а  који  нису  настали неправилном 

употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако  Испоручилац  не  приступи  извршењу  своје  обавезе  из  претходног  става  по пријему  

писменог  позива  од  стране  Наручиоца  и  не  изврши  ту  обавезу  у  року  датом  у позиву,  

Наручилац  је  овлашћен  да  за  отклањање  недостатака  ангажује  друго  правно  или 

физичко  лице,  на  терет  Испоручиоца,   реализацијом  бланко  сопствене  менице  за 

отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико  гаранција  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року  не  покрива  у 

потпуности трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, 

Наручилац има право да од Испоручиоца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 

штете. 

 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су одговорне за квалитетно, благовремено и савесно извршавање обавеза у 

складу са овим уговором, законским и другим прописима из области која је предмет уговора 

и дужне су да своје међусобне односе заснивају на принципима пословања доброг домаћина.  

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза.  

 

Финансијско обезбеђење 

Члан 10. 

Испоручилац  је  у обавези да у року од три дана од дана закључења Уговора преда 

Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем,  и то: 

- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од  гарантног рока  

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од  рока за доставу добара; 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

продавац уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне 

банке изабраног понуђача. 

Испоручилац истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Члан 11. 

 

 

 

Овај уговор се закључује на одређено време, на период од дана закључења уговора до  

_____________године. 

Уколико Испоручилац није у могућности да испоштује уговорени квалитет, количину и 

динамику испоруке робе, а о томе не обавести купца унапред, Наручилац може раскинути 

уговор и то достављањем обавештења о раскиду уговора, с тим да се сматра да је уговор 

раскинут 15-ог дана од дана пријема обавештења.  

 

                                                                                                  Члан 13. 

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим 

односима. 

 

                                          Члан 14. 

У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Чачку. 

 

                              Члан 15. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

     НАРУЧИЛАЦ                                                                                           ИСПОРУЧИЛАЦ 

______________                                                                                           ______________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена:                       

Модел  уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потише,  чиме  потврђује  да  је  

сагласан  са  садржином модела уговора. 

Уколико понуђач конкурише за више партија, уговор се закључује посебно за сваку партију. 

Уколико понуђач конкурише за више партија, Модел уговра се копира и 

доставља за сваку партију за коју конкурише. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуде 

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.  

  Понуде се подносе посебно за сваку партију. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: ПУ“Сунце“,ул.Вука Караџића бр.4,  32300 Горњи Милановац, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме за образовање – опремање 

објекта „Анекс“ ЈН бр. 6/2016  ПАРТИЈА _____-_________________________________  - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.12.2016. 

до 12 часова.  

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

3. Партије 
Јавна набавка  је обликована у више партија, и то:  

Партија 1- дечји креветићи, столови и столице и друга опрема за васпитне собе 

Партија 2- душеци 

Партија 3- подне облоге 

Партија 4- постељина 

Партија 5- опрема за дечју гардеробу и остало 

4. Понуда са варијантама  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ“Сунце“,ул.Вука Караџића 

бр.4,  32300 Горњи Милановац,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за образовање – опремање објекта 

„Анекс“ ЈН бр. 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за образовање – опремање објекта 

„Анекс“ ЈН бр. 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за образовање – опремање објекта 

„Анекс“, ЈН бр. 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку 

добара – Набавка опреме за образовање – опремање објекта „Анекс“  ЈН бр. 6/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

 

 6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем 

7) Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у   

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8) Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других 

околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Авансно плаћање није дозвољено. 
 Плаћање ће се извршити  у року који одреди  понуђач у обрасцу понуде а који не може бити 

дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна а  по извршеној испоруци. 

 

9.2. Захтев у погледу рока  за испоруку робе 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора (максимални 

рок) 

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 

 

  

9.4. Захтев у погледу квалитета  робе 

Добра која се испоручују морају бити у складу са спецификацијом из конкурсне 

документације, у оригиналном паковању, нова и некоришћена .  

 

  10)  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

 

 11) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави  ИЗЈАВУ О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО 

МЕНИЦE потписану и печатом оверену. 

 

 

 

Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима понуђачи 

обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих 

уговорних обавеза. 

Понуђач, коме буде додељен уговор, обавезан је да у року од три дана од дана закључења 

Уговора преда Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним 

овлашћењем,  и то: 

 

- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од  гарантног рока  

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од  рока за доставу добара; 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од 

пословне банке изабраног понуђача. 

Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

12) Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података 

које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља 

понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 

13)Обавештење   о начину преузимања техничке документације и планова 

За предметну набавку не постоји техничка документација и планови. 

 

14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 

јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на е-маил pusuncegm@gmаil.com тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр. 6/2016”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

15) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 

подизвођача 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

16) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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17)   Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним 

упуством о садржини поднетог захтева 

  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:  

pusuncegm@gmаil.com  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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 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. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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 понуда, 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(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: ЗЗП; Општинска управа општине Горњи Милановац, јавна набавка ЈН 

28/2016; 

(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, или  

 

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, или  

 

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), или 

 

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 ЗЈН и другим 

прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

 18.Рок у којем ће уговор бити закључен   
Уговор о јавној  набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 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. 

 


