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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. 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 број 1783 од 20.03..2018 год. и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 1784 од 20.03.2018 год. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – добара – дидактичких средстава ЈН бр.
1.1.12/18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3
4

IV

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

21

VI

Модел уговора

33

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

37

II
III

16

20
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1.1.12/18 су набавка добара –дидактичких средстава
ознаку из општег речника набавке (3752000)
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија
3. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора.
4. Контакт (лице или служба)
Број : 034/335-637
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
СПЕЦИФИКАЦИЈА
за набавку добара, дидактичких средстава
Број јавне набавке:1.1.12/18
р
бр.

Врста производа

Јед.
мере

Коли
чина

Ком.

30

Ком.

36

Цена

Цена

без ПДВ-

са ПДВ-

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВом

СИТНЕ КОЦКЕ У КОФИ

1.

Синте коцке у кофици. Сет садржи
400 елемената 19 различитих врста
стиних коцки. Димензије коцке: 1,410цм.Паковање у пвц кофици
дим.х=20цм.
МЕМО ПИТАЛИЦА

2

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.
МЕМО ПИТАЛИЦА

3

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

36

Ком.

МЕМО ПИТАЛИЦА

4

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.

36

Ком.

36

МЕМО ПИТАЛИЦА

Ком.

5

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.

6

ТАКТИЛНА ИГРА
Тактилна уметаљка на дрвеној базиигра за развој чула додира и
распознавање различитих

16

4

материјала и површина.10
различитих текстура,10 тактилних
кругова за уметање.Дим.28х11 цм
х=3,5цм

7

8

9

10

11

12

13

ВЕЛИКИ БЛОКОВИ
Велики блокови конструктор-сет
садржи 36 крупних делова(блоковикоцке,точкови),израђени од
висококвалитетне пластике за
грађење различитих
конструкција,скривалица,кућица,прев
озниз средстава.Паковање у пвц
торби.Дим.пак.23х53 х=37цм.
ПЕРЛИЦЕ НИЗАЛИЦЕ
Дрвене перлице низалице са
различитим
облицима(цвет,звезде,дере).Пкованј
е у дрвеној кутији са 600 елемената
и 8 канапа за низање.Дим.перл.0,52,2цм.Дим.паковања:13,7х13,7цм.
ДРВЕНИ МАГНЕТНИ СЕТ
Дрвени магнетни сет који садржи
дрвену фигуру дечака на постољу и
дрвене магнетне елементе
гардеробе(униформе).У сету је 8
различитих униформи укупно 36
елемената.Дим.кут.18х19х4,5цм
МАГНЕТИ САОБРАЋАЈ
Магнети саобраћај – 20 дрвених
магнета у облику превозних
средстава спакованих у платнени
џак.
ОРФОВ ИНСТРУМЕНТАРИЈ-сет у
пвц торби који садржи дрвене даире
са 4 звончића,пар дрвених
кастањети,дрвене звончиће са 5
прапораца,пар дрвених
звечки,триангл,и два пара дрвених
удараљки.Дим.пак.30х21х7,5цм
КСИЛОФОН ДРВЕНИ
Ксилофон дондолото-Дрвнени
ксилофон са 5 плочица, 5 тонова и 1
дрвеном палицом.Плочице су у
различитим бојама, а постоље је
заобљено и може се поставтити и
хоризонтално и
вертикално.Дим.5х18цм.
МРЕЖНА СЛАГАЛИЦА
Логичко /геометријска мрежна
слагалица са пвц кутијом за
одлагање делова и мрежном
уметаљком.У сету се налазе
елементи који се међусобно
разликују по облику (5 геометријских
облика

Ком.

10

20

Ком.

koм

20

20

Ком.
Ком.

8

ком

16

Ком.

20

5

круг,полукруг,квадрат,троугао,петоуг
ао) и по боји (4 различите боје
зелена,црвена,жута,плава).Пластичн
а кутија/постоље са поклопцем је
дим.24х24х5цм и садржи 8 одељака
за одлагање и сортирање
елемената.Пвц мрежа за уметање
садржи 49 преграда у које се умећу
геом.облици.Испод мреже поставља
се табла са разлитичитм
задацима.Дим.табле:24,5х24,5,дим.је
д.еле.2,7-3,5цм.
КОНСТРУКТОР ШТАПИЋИ
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.

36

ГИЊОЛ ЛУТКЕ
Гињол лутке на тему приче ТРИ
ПРАСЕТА-сет садржи 4 гињол лутке
са гуменим главама и платненим
телом и пластичном позорницом
дим.195х68цм.

Ком.

10

СЕМАФОР
Семафор за возила и пешаке-за
дечје полигоне.Семафор ради на
батерије са четвороструком
сигнализацијом за све 4 стране
раскрснице.Дим.х=72цм

Ком.

10

САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
Саобраћајни знаци за учење
основних правила о саобраћају на
путу. Сет саджи шест основних
знакова са три постоља. Дим: 70-75
цм.

Ком.

8

Саобраћајни знаци за учење
основних правила о саобраћају у
граду. Сет саджи шест основних
знакова са три постоља. Дим: 70- 75
цм

koм.

8

МЕТАЛНИ АТУИЋИ

Ком.

20

ком

20

20

ТРАКТОР СА ЦИСТЕРНОМ
Трактор са цистерном и
приколицом.Дим.пак.42,3х13,5х12цм.

21

КОНСТРУКТОР МОЈ ГРАД
Конструктор-делови за грађење

Ком.

20

14

15

16

17

18

19

6

кућица различитих димензија које
уклапањем постају град.Паковање
садржи 36
елем.Дим.пак.34,5х58,5х44цм.
ВАТРОГАСНИ АУТИЋИ СЕТ
Сет од два метална ватрогасна
камиона.Сваки камион има покрену
пластичну
дизалицу.Дим.пак.22х13х10.5цм

ком

16

НАМЕНСКА ВОЗИЛА СЕТ
Сет од два метална аутомобила
полицијско и такси
возило.Дим.пак.22,5х14х10цм

Ком.

16

СЛАГАЛИЦА БОТАНИКА
Монтесори ботаничке пузле-како
расте биљка-сет се састоји од 4
дрвене пуззле а којима је приказан
процес раста биљке-од семена до
стабла са листовима.Детаљно су
приказани сви делови
биљке.Елементи се лако умећу и
ваде из постоља
слагалице.Дим.24x24x2,6цм

Ком.

20

ДРВЕНИ ДОБОШ
Дрвени добош у натур боји,са две
дрвене палице и
каишем.Дим:020цм,х=10цм.

Ком.

4

ДАИРЕ
Дрвене отворене даире,округлог
облика са 4 звончића, који ударањем
површине даире о шаку стварају
звук.Дим.о=20,7цм.

Ком.

12

ГИТАРА
Акустична дрвена гитара са
могућношћу штимања
жица.Дим.63,5цм.

Ком.

12

Ком.

12

28

ЗВЕЧКЕ ПАР
Ритмик звечка пластична у паруелипсастог облика,дим.35х50х11цм.

Ком.

12

29

ЧИНЕЛЕ
Чинеле-мање металне пар
дим.о=5х1цм.

Ком.

22

30

КАСТАЊЕТЕ
Кастањета дрвена на штапу
дим.12х4, х=2цм.

22

23

24

25

26

27

31

Музички инструмент ТРИАНГЛ
метални са
удараљком.Дим.производа.16х14цм.
дим.удараљке:11,6цм.

12

Ком.

7

Ритам звечке дрвене пар-кружног
облика у натур боји.Дим.х=15цм.
ЗВЕЧКЕ ДРВЕНЕ ПАР
Ритам звечке дрвене пар-кружног
облика у натур боји.Дим.х=15цм.

32

33

34

35

36

37

38

39

ЗВЕЧКЕ ДРВЕНЕ ПАР
Ритам звечке дрвене пар-кружног
облика у натур боји.Дим.х=15цм.

ком

12

ЗВОНЧИЋИ СА ДРШКОМ
Ритмички инструмент звечка
пластичног оквира са 6 металних
прапораца и дрвеном дршком.

Ком.

12

КСИЛОФОН
Металофон 8 тонова-дрвени
металофон са 8 разнобојних
плочица и 8 тонова,као и јендом
дрвеном палицом.Основа је
продужена,са делом за одлагање
палице и у натур
боји.Дим.31х15х3,5цм.

Ком.

14

КОЛИЦА ЗА ДОКТОРА
Троспратна колица за докторе.
Колица имају три нивоа и комплетан
прибор за игру лекара: стетоскоп,
маказе, наочаре, шприц,
температурне картоне,
флашице...Колица могу имати и
функције гуралице, ходалице или
полице. Дим:45x30x50cm

Ком.

12

ПРЕНОСИВА РАДИОНИЦЕ-комплет
садржи радну површину,простор за
одлагање алата,качилице 52
различита елемената компатибилног
алата са функцијама и
звуковима.Сет има и електричну
бушилицу,тестеру,клешта,
метар,кључеве различитих
димензија,француски кључ,стегу и
шрафове.Дим.паковања:44х30,5х32ц
м.

Ком.

12

Дрвени кутак СУДОПЕРА са
окурглом судопером и двокрилним
ормарићем који се отвара.Сет има
рукохвате ради лакшег
преншења.Дим.40х34,х=65цм.

ком

1

Дрвени кутак-ВЕШ МАШИНА са
дугмићима и вратима бубња која се
отварају.Сет има рукохвате ради
лакшег преношења.Дим.40џ34цм
х=53цм

ком

1

Платнена колица за лутке са
металном конструкцијом на три

koм

16

8

дупла точка,са надстрешницом
атрактивног
дизајна.Дим.производа:39х64х63цм.

40

41

42

43

44

45

46

Преносиви креветац за луткеизрађен од материјала метал
пластика.Креветац се може
расклопити и спаковати у платнену
торбу која је саставни део
сета.Дим.пак.46х36х11цм.Димензија
производа:52х31х31цм.

ком

16

ДРВЕНА КУХИЊА
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
ДРВЕНА ПИЈАЦА
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.
КОНСТРУКТОР ГУСЕНИЦА
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
КОНСТРУКТОР САСТАВЉАНКА
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.
ДРВЕНА ВАГА ЗА МЕРЕЊЕ
Дрвена вагица за мерење са
мерачем. Димензије 18 х 21 цм
х=9цм.
ДРВЕНИ ТАНГРАМ
Дрвени танграм-комплет са
задацима и сталком-сет садржи 10
дрвених табли са задацима за
слагање геометријских композиција
по боји,облику,положају

ком

2

ком

2

ком

20

пак

20

пак

4

ком

16

9

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

појединачних елемената и 148
појединачних
облика.Дим.пак.33х22,5х4,5цм.
Гињол лутке на тему ЗАНИМАЊА
ЉУДИ-сет садржи 4 лутке са
гуменим главама и платненим телом
(ватрогасац,кувар,рудар,ловац)висин
е 25цм.Дим.паковања:29,5х32х8,5цм.
Гињол лутке на тему ПОРОДИЦЕсет садржи 6 лутака са гуменим
главама и платненим телом
(мама,тата,брат,сестра,бака и
дека)висине
25цм.Дим.паковања:36х32х9цм.
МАГНЕТНИ СЕТ
Дрвени магнетни сет који садржи
дрвену фигуру дечака на постољу и
дрвене магнетне елементе
гардеробе(униформе).У сету је 8
различитих униформи укупно 36
елемената.Дим.кут.18х19х4,5цм
ДРВЕНИ КСИЛОФОН
Дрвени ксилофон у дугиним бојама
на дрвеном постољу.Са 8
разнобојних плочица, 8 тонова и 1
дрвеном палицом.Дим.32х24х4цм.
СЕТ МЕРИМО ЗАПРЕМИНУ
Волумен сет-од 17 различитих
посуда у форми геометријских
облика од провидне пластике са
поклопцима.Дим:х=10,5цм.
ВАГА ТАС
Баланс вага израђена од
пластике.Сет садржи две посуде за
лакше сортирање и мерење чврстих
и течних материјала.Дим:52цм
х=25цм
.
ПОДНА ИГРА ТЕПИХ САОБРАЋАЈ
Подна игра-тепих са апликацијама
фарме.У сету се налази 33
различита елемента мотива са
фарме.Димензија тепиха 124х62цм
ЕКОЛОГИЈА-ДРУШТВЕНА ИГРА
Друштвена игра Екологика - игра
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.
СИТНЕ ПУЗЛЕ У КОФИЦИ
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.
ЧАРОБНЕ ПЕРЛИЦЕ
Дрвени сет за пертлање-сет садржи

ком

4

ком

4

ком

20

ком

12

ком

8

ком

4

ком

4

ком

8

ком

16

ком

22

10

четири различита облика животиња
кроз које треба провући пертилице у
4 различите
боје.Дим.пак.20,7х19х4,3цм

57

58

59

60

61

62

ПУЗЛЕ ФАРМА
Крупна слагалица ФАРМА - Два
нивоа слагања - животиња у кућу,
кућа у амбијент фарме. 24 елемента,
12 фигура животиња. Материјал
Тврди пластифициран картон. Дим.
Једне пузле – 16х16цм. Димензије
паковања: 47х61цм

ком

16

ПУЗЛЕ ЗОО
Крупна слагалица ЗОО - Два нивоа
слагања - животиња у кућу, кућа у
амбијент ЗОО врта. 24 елемента, 12
фигура животиња. Материјал Тврди
пластифициран картон. Дим. Једне
пузле – 16х16цм. Димензије
паковања: 47х61цм

ком

16

КОНСТРУКТОР ЈЕЖ
Конструктор гумени јежасте
структуре у неколико различитих
облика-троугао,квадрат,штап,јежасти
точкови 108
елеманата.Дим.пак.21х131,х=24цм.П
аковање у кофици са пластичним
поклопцем.

ком

16

Конструктор сет-"животињска
дружина"који садржи 72 гумене 3д
фигуре домаћих и дивљих
животиња.Систем повезивања је
преко ребрастих гумираних
завршетака које има свака
фигура.Паковање у пластичној гајби
са поклопцем.Дим.пак.26х18х13цм

ком

16

КОНСТРУКТОР СУНЦОКРЕТ
Гумени конструктор сунцокрет-Сет
садржи 90 гунемих, рачвастих
елемената у обкику сунцокрета који
се повезују са свих страна, у свим
правцима до најразличитијих облика.
Паковање у пластичној тегли са
поклопцем и ручком.

ком

16

Konstruktor FLEXI-fleksibilni
konstruktor pravougaonog mrežastog
oblika u 6 različitih boja,povezuje se po
principu drikera koji se nalaze u sva 4
ugla u stabilne raznolike
konstrukcije.Elementi se mogu uvrtati
oko svoje ose.Set sadrži 160
elemenata. Pakovanje u pvc tegli sa
polopcem. Dim.pak.19x12cm

ком

12

11

63

64

65

66

67

68

69

Дидактичка игра-словарчић
букварчић-сет садржи 7 табли од
тврдог,пластифицираног картона са
задацима на тему слова,речи и
реченица и 106 осликаних картица за
решавање тих задатака.Комплет
обухвата 5 таматских
игара.Дим.кутије 38х5;х=25цм

ком

12

Математичка играоница-друштвена
игра која садржи 9 табли,76
двостраних картица са сликама
бројева и појмова.Састоји се од 8
математичких игара:живота у
простору,упознајмо бројеве,од
мањег ка
већем,додавање,одузимање,једнако,
облици у простору,играјмо се
бројева.Дим.38х5,х=25цм

ком

12

МАТЕМАТИЧКИ СЕТ СА
ПРСТЕНИВИМА
Математички сет са прстеновимасадржи дрвену плочу са 55 дрвених
прстенова на вертикалним носачима
и са 20 математичких
плочица.Задатак је правилно
повезати и изједначити 3 нивоа
приказа броја:плочицу са
бројем,плочицу са тачкама и
наређати на вертикалне носаче
тачан број прстенова који одговарају
по броју и по боји тачкицама којима
је представљен тај
број.Дим.42х13х8цм

ком

16

Велики дрвени печати-сет од 4
велика дрвена печата за
моделовање са 4 различита
отиска.Дим.печ.о5,5цмх р11цм.

ком

12

ДРВЕНА ОКЛАГИЈА СЕТ
Комплет дрвених оклагија са 6
различтих текстура за моделовање.
Димензија 18 цм.

ком

12

МОДЛЕ ЗА ПЛАСТЕЛИН
Модле за пластелин-сет садржи 12
модли различитог облика, од тврде
пластике,безбедних,заобљених
ивица
(човек,куца,зец,патка,камион,дрво).

ком

6

ДРВЕНИ ЛОГИЧКИ БЛОКОВИ
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.Дим.нај.квадрата 7цм,а

ком

12

12

најмањег 3,5цм.Дим.дрвене
кутије:25х16х8цм.
ком

3

70

Јеж лопта за масажу
стопала,тактилне игре и стимулацију
осећаја додира.Лопта пречника 8цм.

ком

2

71

Јеж лопте-сет од 6 лопти јежасте
структуре пречника 12 цм од
трослојне гуме.

ком

3

72

Коситм полицајца са пратећим
елементима
Костим беле виле са праатећим
елементима.

ком

1

73

ком

18

74

Дрвени разбој за ткање-дрвени рам
са разнобојном вуницом.Дим.31х
4x21цм.
Студио сет-Подизањем радне плоче
формира се школска табла по којој
се може цртати кредом.Спуштањем
табле добија се сто који се користи
за различите активности.Комплет
садржи основно постоље са
школском таблом,столичицу,комплет
креда,сунђер и магнетна слова или
бројеве.Дим.х=98цм,табла 50х50цм.

ком

6

КУХИЊСКИ СЕТ ГУМЕНИ
Гумени мекани сет-комплет садржи
35 различитих елемената за игру
кутића кухиња.У сету се налази
гумени
шпорет,посуђе,бокал,тањир,есцајг,н
амирнице,шоље.Дим.једног
елемента:13х9цм.Паковање у ПВЦ
гајбици са поклопцем и ручком
дим.46х24,5х28цм.

ком

36

САОБРАЋАЈНИ КУТАК ГУМЕМИ
Саобраћај сет-мекани гумени сет
комплет садржи 14 различитих
елемената на тему познавања
саобраћаја и занимања људи.У сет
се налази:осам гумених наменских
возила(полиција,хитна
помоћ,ватрогасац,хеликоптер),4
фигуре на тему занимања
људи,семафор и саобраћајна
рампа.Паковање у пвц гајбици са
поклопцем и ручком
дим.45х24,5х27цм.

ком

36

МЕГА ГУМЕНЕ КОЦКЕ
Едукативни гумени сет који чини
мекани гумени конструктор комплет

ком

36

75

76

77

78
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са 46 елемената за грађење.У сету
се налази 5 различитих облика
конструктора
(ваљак,круг,троугао,полукруг и
коцка) и 4 гумене различите
животиње.Паковање у пвц гајби са
поклопцем и ручком
дим.45,5х24,5х27цм.

79

80

81

82

Гумени кутак РАДИОНИЦА-комплет
садржи 48 гумених компатибилних
елемената.У сету се налази гумена
бушилица,шрафцигер,тестера,кључ,
звездасти шрафцигер,чекић,матица
и шрафови.Димензија једног
елемената:х=15цм.Паквоање у пвц
гајбици са поклопцем и
ручком.дим.37,5х21,5х24цм.

ком

36

ДОКОТР СЕТ-гумени мекани кутић
који садржи 11 различитих
елемената:скалпел,стеотоскоп,шпри
ц,бубрежњак,огледалце за
преглед,топломер,чекић,маказе,бочи
ца за лек,лампа за преглед и мерач
притиска.Дим.једног
елемента:14х4цм.Паковање у пвц
гајбици са поклопцем и ручком
дим.30х16х19цм.
Електронска мапа Србије-мапа
упознаје децу са химном,грбом и
заставмо земље,главним
обележјима српских градова и
занимљивостима везаним за округе
у Србији.На самој мапи се налазе
тастери са
функцијама:пресулушавање и
упознавање са
појмовима,квиз,такмичење и
освајање бодова.Сет садржи
батерија.Дим.мапе:44,5х59цм.Дим.ку
т.46х34х5,5цм
Електронска мапа која говори и
визуиелно приказује дате појмове,
упознаје децу са чињеницама о
Европи:заставама, главним
градовима, занимљивостима,
познатим европским
знаменитостима.Дим Мапе: 90x60,
Дим кутије: 70x30x7,5

ком

36

ком

14

ком

14

УКУПНО: без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО са ПДВ-ом

14

Напомена: Уз понуду понуђач је у обавези да достави:
1.Узорке за пзиције 3,13,35,47,71.76 ,79 и 80,
2. За предметна добра доставити декларацију и атест или Решење о здравственој исправности
производа а које издаје Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор јавног
здравља, или издато од надлежних органа установа које се баве испитивањем квалитета производа
на пример Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд, или „Југоинспект“
Београд, или Градског завода за јавно здравље
Уколико понуђач не достави напред наведене узорке декларацију и атест или Решење о здравственој
исправности производа о исправности производа понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца, прецизираним техничким
карактеристикама и техничком документацијом.
Добра морају бити одговарајућаег квалитета, у складу са обавезујућим стандардима за ту врсту
производа и другим позитивним прописима.
Квалитет добара мора у потпуности одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту
врсту робе.
Добра морају бити правилно декларисана у складу са Правилником о декларацији.
Испорука робе врши се ФЦО магацин купца са утоваром на адресу ПУ ''Нада Наумовић, Саве
Ковачевића бр.30 Крагујевац
Приликом испоруке добара Понуђач је дужан да преда Наручиоцу отпремницу потписану од стране
представника Наручиоца, као и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са
прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добара.

м.п Потпис овлашћеног лица:_____________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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. ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст.
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном
документацијом

Р.бр

1.

2.

3.

4.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем
1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и
чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа
о испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
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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.Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
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 зсконских 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs
4) За предметну јавну набавку није потребна посебна важећа дозвола
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
*Уколико понуду подноси група понуђача , сваки члан групе је дужан да
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4.
Закона о јавним набавкама.
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*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4.
Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
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 издате од
стране надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке. У случају истог понуђеног рока испруке, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
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 исти рок испоруке и исти рок важења понуде. 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 ОБРАЦИ 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 пуномоћје (Образац 7).
8) Изјава о достављању регистроване менице за добро извршење посла
(Образац 8).

21

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавкудидактике, ЈН број 1.1.12/18
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- дидактикa
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке не дужи од 2 (два ) дана од дана
поруџбине
Рок и начин плаћања у року од 45 дана
Место и начин испоруке (ФЦО магацин купца) на адресу ПУ ''Нада
Наумовић'' Саве Ковачевића 30 Крагујевац
Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Укупна цена без осталих (зависних)
трошкова и без ПДВ-а
1.

2. Посебно сваки од осталих
(зависних) трошкова који чине цену
(трошкови превоза, истовара, доставе
и сл)
3. Укупна цена без ПДВ-а
4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а, на укупну цену
6. Укупна цена са ПДВ-ом
(Укупна цена без ПДВ-а + Укупан
износ ПДВ-а)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Под тачком 1 уписати укупну цену без зависних трошкова и без Пдв-а.
Под тачком 2 уписати износ посебно за сваки од трошкова који чине цену
Под тачком 3 уписати укупну цену без ПДВ-а
Под тачком 4 уписати стопу ПДВ-а.
Под тачком 5 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену.
Под тачком 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом.

М.П.

потпис овлашћеног лица

Датум:________
________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________
___________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке дидактике, ЈН бр 1.1.12/18, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

28

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке дидактике ЈН број 1.1.12/18, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач 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) Понуђач 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) Понуђач 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 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
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке дидактике ЈН број 1.1.12/18, 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
___________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2018 године
У својству овлашћеног лица понуђача, дајем
ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________,
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________,
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за набавку
дидаклтике, у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН 1.1.12/18 Носилац
овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

М. П.
Потпис овлашћеног лица

_______________________
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ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ
ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели
уговор за јавну набавку добара у предметном поступку јавне набавке, у року од 7
(седам) дана од дана
закључења уговора предати регистровану бланко
сопствену меницу , са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем,
листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) и менично овлашћење за
добро извршење посла у корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности
уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком
доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног
рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку
добара, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку
добара.
Меница мора бити безусловна и наплатива на први позив.

М. П
Потпис овлашћеног лица
________________________

32

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
Набавци добара –дидактика
Закључен дана___________године између уговорних страна:
1.ПУ ''Нада Наумовић'', Саве Ковачевића бр.30, матични број 07151560, ПИБ
100562494, кога заступа Милка Симић директор (у даљем тексту Наручилац).
2._________________________________ из ____________________ ул.
_________________________, матични број _____________ ПИБ
_________________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту
Добављач).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) упутио позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности.
- Да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку
о додели уговора број _____, од _______ 2018 године, којом је изабрао понуду
Добавњача _____као наповољнијег понуђача за набавку добара из Јавног
позива
- Да је Добављач доставио понуду дана ______ 2018 године број _______, која
се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део
- Да понуда Добављача у потпуности одговара условима из конкурсне
документације.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добара - дидактичких средстава за потребе
Установе таксативно наведених у Спецификацији добара, и условима
усвојеном понудом која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Укупна вредност добара из члана 2. овог уговора износи __________________
динара без урачунатог ПДВ односно ____________ динара са ПДВ-ом и представља
вредност добара по понуди број ________ од ___________ године.
Осим вредности робе која су предмет набавке, цена робе обухвата и трошкове
превоза до Наручиоца.
Уговорене цене добара су фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Добављач се обавезује да добра из чл.2. овог уговора испоручити у количинама
назначеним у спецификацији Наручиоца у року од _____ дана од дана поруџбине.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом, у
складу са обавезујућим стандардима за ту врсту производа и другим позитивним
прописима
33

Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене
опреме на адресу Наручиоца , обострано оверених отпремница.
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи квалитативне или/и
квантитивне недостатаке по извршеној испоруци добара о томе одмах, а
најкасније у року од 3 дана по извршеном пријему добара, обавести Добављача.
Добављач мора исту, у разумном року о свом трошку заменити новим робом,
која има једнаке карактеристике.
Члан 5.
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и
обавезује се на исплату која ће бити извршена у року од 45 (четдесетпет) дана
од дана испостављања фактуре са тачно наведеним називима и количинама
испоручених
добара
на
текући
рачун
Добављача
бр.
_____________________________ код ___________________банке.
Члан 6.
Добављач се обавезује да уговорену количину дидактичких средстава у складу
са техничком спецификацијом из усвојене понуда , испоручи у исправном стању ,
здраствено исправну, уговореног квалитета .
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, и сигурна за
коришћење.
Добављач гарантује квалитет добара која су наведена у Спецификацији добара.
Гарантни рок за предметну јавну набавку добара је 6 (шест) месеца од дана
испоруке добара. и добављач се обавезује да, унутар тог периода, на позив
Наручиоца отклони недостатке заменом робе са недостатком за робу која
одговара уговореном квалитету, у року који одреди Наручилац.
У случају из става 2. овог члана рокови гаранције почињу да теку од дана
испоруке замењене Робе.
Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено време, до испоруке добара. Евентуалне
измене и допуне овог уговора могу се вршити Анексом, уз постигнуту сагласност
оба уговарача.
Свака страна задржава право на раскид уговора пре истека уговорног рока.
Раскид уговора се врши писменим путем са отказним роком од 10 дана
Продавац је сагласан да отказни рок из предходног става не важи уколико се без
оправданих разлога не придржава одредби из члана 2. овог уговора (тиче се
рокова, квалитета и места испоруке), већ прихвата да због непоштовања сваког
од таксативно наведених услова Наручиоца без одлагања раскине овај уговор.
Члан 8.
Изабрани понуђач доставља меницу у оригиналу, при закључењу Уговора.
За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора, понуђач ће бити у
обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави
наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним
потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом
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са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуну менице – меничним овлашћењем
потписан оригиналним потписом од стране лица које је потписало меницу,
насловљеним
на наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од истека важења
уговора.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: понуђач не буде извршавао своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
У случају да добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са
закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених
обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди,
наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће
раскинути уговор, уколико добављач ангажује као подизвођача лице које није
навео у понуди, ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. У том случају
наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза добављача, средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев добављача бити враћено.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних
обавеза, важност средстава финансијског обезбеђења за добро извршење
посла мора се продужити.
Члан 9.
Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о
Облигационим односима.
Члан 10.
Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно,
а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног
суда у Крагујевцу.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорену страну.
За Наручиоца
__________________

За Продавца
___________________
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НАПОМЕНА:
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Предшколске установе ''Нада Наумович'' Саве
Ковачевића бр. 30 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добра) –
дидактика, ЈН бр1.1.12/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 28.03.2018 год. до 09 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. Неблаговремену понуду наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде(попуњен, потписан и оверен) (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (попуњен, потписан и оверен) (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде(попуњен, потписан и оверен) (Образац
3);
 Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен) (Образац
4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (попуњен, потписан и оверен) (Образац 5)
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем(попуњен, потписан и оверен);
 Модел уговора (попуњен, потписан и оверен);
 Пуномоћје (Образац 7)
 Изјава о достављању регистроване менице за добро извршење посла
(Образац 8)
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Узорци за пзиције 3,13,35,47,71.76 ,79 и 80
исправности

и извештај о здравственој

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији (укључујући и оквирни
споразум и модел уговора) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у кокурсној
документацији изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (на пример: Изјава о независној
понуди и сл. ), који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који под разумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно члана 81. Закона о јавним набавкама .
У случају подношења заједничке понуде менично овлашћење попуњава,
потписује и оверава члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати
средства финансијског обезбеђења.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколске
установе ''Нада Наумовић'' Саве Ковачевића бр. 30 Крагујевац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – дидактика, ЈН бр 1.1.12/18 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – дидактика, ЈН бр 1.1.12/18 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – дидактика , ЈН бр 1.1.12/18 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – дидактика, ЈНбр 1.1.12/18
- НЕ ОТВАРАТИ”
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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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације),
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
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
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1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације).
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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

ДРУГЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац ће уговорену цену испоручених добара платити добављачу у року
од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција рок је 6 месеци од дана (испоруке добара).
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара
Рок.испоруке добара на може бити дужи од 2 (два ) дана од дана поруџбине
Место испоруке је седишта наручиоца ПУ ''Нада Наумовић'' ул, Саве
Ковачевића бр.30, Крагујевац
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 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
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену мораји бити урачунати сви трошкови за предметну јавну набавку.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се
утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним
набавкама.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач доставља меницу у оригиналу, при закључењу Уговора.
За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора, понуђач ће бити у
обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави
наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним
потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом
са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуну менице – меничним овлашћењем
потписан оригиналним потписом од стране лица које је потписало меницу,
насловљеним
на наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од истека важења
уговора.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: понуђач не буде извршавао своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
У случају да добављач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са
закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених
обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди,
наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће
раскинути уговор, уколико добављач ангажује као подизвођача лице које није
навео у понуди, ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. У том случају
наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза добављача, средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев добављача бити враћено.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних
обавеза, важност средстава финансијског обезбеђења за добро извршење
посла мора се продужити.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику [путем поште на
адресу наручиоца, Предшколске установе ''Нада Наумовић'' Саве Ковачевића
бр.30 Крагујевац или факсом на број 034-332-706, сваког радног дана, у току
радног времена наручиоца, односно у периоду од 07,30 до 15,00 часова 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, 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, ЈН
бр1.1.12/18”.
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
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, факсом на број
034-332-706 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
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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:
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;
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(7) сврха: ЗЗП;Предшколска установа ''Нада Наумовић'' Крагујевац; јавна
набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.
(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.
24. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о
отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из члана
104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања,
потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени
представници понуђача, који преузимају записник.
Kопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуде за које је у року за подношење понуда достављено обавештење о
опозиву понуде као и неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене
подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 28.03.2018. год. у 09,30 часова на адреси: Предшколске
установе ''Нада Наумовић'' Саве Ковачевића бр. 30 Крагујевац.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона, а на основу извештаја о стручној
оцени понуда, донети одлуку о закључењу уговора у року од 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
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Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави
поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени
услови за доношење одлуке о закључењу 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 или услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе
поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о
надокнади трошкова из члана 88. став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој
накнади, истакне захтев.
Након доношења образложене одлуке о закључењу уговора, односно одлуке о
обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од три дана од дана
доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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
из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
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