ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 884/18
Датум: 28.03.2018. године

Конкурсна документација
за јавну добара у поступку јавне набавке мале вредности
Предмет набавке: Средства за образовнe потребе и играчке
Број набавке из годишњег плана набавки: 1.1.6/18
Интерни број набавке: 04/18
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Процењена вредност јавне набавке: 2.750.000,00 динара (без ПДВ-а)
Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ 124/2012 и 68/15), Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник Републике Србије“ 29/2013), конкурсном документацијом и позивом.
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети
применом критеријума: „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт: Конкурсна документација се
може преузети са Портала Управе за јавне набавке или непосредно, радним даном од 08:00 до 14:00
часова, на адреси: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево. Лице
за контакт је Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. Тел. 026/4622-158, факс: 026/646-606,
електронска адреса: sjnpu@yahoo.com .
Рок и адреса за подношење понуда: Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом
документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 11.04.2018. године, до
11:00 часова, препорученом пошиљком или лично на адресу Предшколска Установа „Наша радост“,
Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ,
БРОЈ: 1.1.6/18“.
На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе
за контакт.
Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да
потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.
Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуде обавиће се истог дана 11.04.2018. године у
11:30 часова, на адреси Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.
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Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне
набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено
овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.
Рок за доношење одлуке наручиоца: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10
дана од дана јавног отварања понуда.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.
Језик на којем понуда мора бити састављена:
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском
језику. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази на страном
језику, исти морају бити преведени на српски језик.
2.

Обавезна садржина понуде:


Прилог 1а - Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;

Прилог 1б - Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке
понуде);

Прилог 1в - Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају
подношења заједничке понуде);

Прилог 1г - Подаци о подизвођачима (само у случају подношења понуде са ангажовањем
подизвођача);

Прилог 2 – Техничка спецификација са обрасцем структуре цена - попуњена по свим ставкама,
оверена печатом и потписана;

Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН-а, са упутством како се
доказује испуњеност услова - (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са
подизвођачем, образац фотокопирати, посебно за сваког од понуђача из групе понуђача, односно за све
подизвођаче);

Прилог 4 - Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1. тачка 1.) до 4.)
ЗЈН и конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача;

Прилог 5 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе, које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине;

Прилог 6 - Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН);

Прилог 7 – Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме
понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора;

Прилог 8 - Образац понуде.
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1.
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина
попуњавања образаца из конкурсне документације
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу
накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози, а да се не
оштете листови или печат.
Понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени
подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним
словима, на обрасцима конкурсне документације.
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
2.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке :
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредну контролу код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде, који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа
или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази
из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке евентуалних рачунских грешака
уочених приликом оцењивања понуде. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама.
3.
Комуникација:
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Заинтересовани понуђач може да тражи од наручиоца,
у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева,
заинтересованом понуђачу доставити одговор у писаном облику и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и доставити свим другим лицима, која су преузела конкурсну
документацију.
4.
Измене, допуне и опозив понуде:
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, у складу са
чланом 87. став 6 ЗЈН.
5.
Самостално подношење понуде:
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Наручилац је дужан у складу са
чланом 87. став 5. ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.
6.

Понуда са подизвођачем:
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Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50% као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним
набавкама, доставља се изјава о испуњености обавезних услова, као и доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, за део набавке који ће извршити преко
подизвођача уколико је подизвођачу поверено извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
7.
Група понуђача:
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

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

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико је исто тражено
конкурсном документацијом);

понуђачу који ће издати рачун;

рачуну на који ће бити извршено плаћање;

обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

1.

Рок и место испоруке:
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Рок за испоруку је највише 5 дана од дана обостраног потписивања уговора, Франко магацин
наручиоца. Испорука предметних добара (квантитативни и квалитативни пријем) биће извршена у
просторијама објекта „Пчелица“. Рок испоруке понуђених добара мора бити изражен у данима од
дана обостраног потписивања уговора.
2.
Рок и начин плаћања:
Рок плаћања је најдуже 45 дана, од дана пријема рачуна.
3.
Поверљивост података:
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу
ознаком ,,ПОВЕРЉИВО”. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде, сагласно члану 14. став 2. Закона о јавним набавкама.
4.
Додатна објашњења и исправке после отварања понуда:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу,
оцењивању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредни увид код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа
или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не
произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и
укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
5.
Одлука о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања понуда. У
случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
6.
Критеријуми за доделу уговора:
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена. Елементи
критеријума (по наведеном редоследу), на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом су:
- краћи рок испоруке
- дужи рок плаћања (најдуже 45 дана)
- жреб
7.
Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине (Прилог 5).

8.

Захтев за заштиту права понуђача:
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У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев
за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују
поступак заштите права понуђача и јавног интереса.
Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. Захтев
се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 149.став 8.Закона.
9.
Рок за закључење уговора:
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од најдуже
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач, којем је
додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
20.
Важење понуде:
У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама, наручилац одређује да рок важења понуде не сме
бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. Понуђач је дужан да обавезно наведе колики је рок
важења понуде.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, 2. СА ПОДУГОВАРАЧИМА
3. КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун предузећа и банка:
Матични број понуђача:
Порески број предузећа – ПИБ:
ПДВ број:
Датум:_____________

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке мале вредности ___________________________________________________,
група понуђача изјављују да понуду подноси заједнички, достављајући податке за сваког учесника у
понуди:
1
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла :
2
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла :
3
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла :
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ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке ______________________________,учесници у заједничкој понуди
овлашћују понуђача ______________________________________________, да у њихово име и за
њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у
предметном поступку јавне набавке.
Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА:
_____________________________
(пословно име)
_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)
_____________________________
(пословно име)
_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)
_____________________________
(пословно име)
_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
______________________________________
(потпис овлашћеног лица)
М.П.

ПРИЛОГ 1г
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
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(попуњава се само у случају подношења понуде са подизвођачима)
1
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла :
2
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла :
3
Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла :

ПРИЛОГ 2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА:
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Редни
број

1.

2.

3.

4.

Опис позиције

Јединица
мере

Количина

Професионална струњача
- израђена од квалитетног
материјала (еко кожа са
зипером).
Димeнзије 120х60х5 cm
Комплет спортских
реквизита за ритмичку
гимнастику и атлетику садржи: 4 купе са 12 рупа
h=30 cm, 4 гимнастичке
лопте од 280 грама, два пара
чуњева 155 g, 4 пара
штапова, 20 спојница, 4
блока држача за обручеве и
штапове, 4 паковања од 4
кантице ходалице, 4
атлетска штапа од 1 m, 1
паковање од 4 конопца
дужине 2,5 m, 4 обруча од
30 cm, 4 обруча од 40 cm, 4
обруча од 50 cm, 4 обруча од
60 cm, 8 сунђерастих лопти
о=70 cm и 4 сунђерасте
лопте 200 mm.
Баланс греда - сет од 12
равних и 12 закривљених
блокова. Сваки блок има
неклизајућу брушену
површину која омогућава
безбедно ходање. Блокови су
доступни у 4 боје.
Димензије једне греде:
31,5х12 cm;
Димензије сложене греде
елипсе: 6,84 m.
Дечији тунел - гимнастичка
провлачилица за полигонске
препреке и задатке:
провлачење испод препрека,
прескакање, пузање,
убацивање лопте. Сет
садржи 8 купастих база и 4
полу лучне препреке у 4

Комад

20

Сет

8

Сет

10

Сет

9

Цена по
јединици
мере

Укупна цена
без ПДВ-а
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Укупна цена
са ПДВ-ом

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

боје.
Струњача геометријски
тепих - сет струњача са 14
елемената. Димензије
200х200х50 cm.
Геометријски елементи:
коцка 40х40х40 cm, квадар
20х40х80 cm, квадар
40х40х80 cm ,велики ваљак
80х40 cm, мали ваљак 40х40
cm, пола великог ваљка
80х40 cm, пола малог ваљка
40х40 cm, пирамида 40 cm.
Дрвени добош у натур боји
са две дрвене палице и
каишем.
Димензије: 20 cm, h=10 cm.
Затворене даире са 12
звончића.
Металне чинеле у пару
Димензије: 6,5х1 cm.
Ритмик звечка пластична у
пару, елипсастог облика,
дим.35х50х11цм.
Дрвена пијаца са 8
посебних хоризонталних и
4 вертикалне преграде за
различите врсте воћа и
поврћа.У сету се налазе 4
дрвене банане, 4 парадајзa, 4
печурке, 4 шаргарепе, 4
крушке, 1 дрвена вага за
мерење и 1 дрвена регистар
каса. На врху се налази
заштитна тенда са цветним
дезеном.
Димензије: 90х82х42 cm.
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

Сет

1

Комад

29

Комад

30

Сет

31

Сет

30

Сет

25

Сет

10
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12.

13.

14.

15.

из гараже се налази
бензинска станица са две
точилице. Сви елементи се
лако међусобно спајају.
Израђена је од обрађеног
дрвета бојена еколошким
бојама.
Димeнзије: 45x60x47 cm
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.
Димензије: 67х20х65 cm
Музичка вежбаоница интерактивна музичка
вежбаоница са различитим
светлосним и звучним
ефектима. Садржи „тач“
сензоре, које дете додирима
руке ативира на пет
различитих тастера од којих
сваки репродукује одређене
приче и мелодије. Играчка
погодна за проходавање.
Димензије пакобања:
75х40х14,5 cm.
Платнена колица за лутке
са металном конструкцијом
на три дупла точка, са
надстрешницом.
Димензије производа:
39х64х63 cm.
Гуралица-ходалица са
звучним и светлосним
ефектима.
Висока дршка је стабилан
ослонац за проходавање. На
предњем делу се налазе

Сет

10

Паковањ
е

30

Комад

23

Комад

5
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16.

17.

18.

фигуре меде и нилског коња
који се помера при кретању
гуралице.
Димензије: 61х28 cm, h=50
cm.
Музичка вежбаоницасадржи бројне функције и
елементе који звуком и
светлећим ефектима
стимулишу децу најмлађег
узраста на активности и
психо-моторни развој.
Елементи сета се могу
скидати и користити као
засебне играчке.
Конструкција је чврста и
стабилна.
Димензије производа:
46х52х40 cm.
Мултифункционална
забавна истраживачка
активити коцка са
звучним и светлосним
ефектима. Свака од 6
страна коцке садржи
разлличите врсте игре
(књижица, бројчаник,
тастери са различитим
животињама, ролеркостер,
ваљкови...).
Димензије производа:
14x14x14 cm.
Музичка гуралицаедукативна шеталица са
одвојеним мобилним
телефоном и клавијатуром
као и светлећим ефектима.
Гуралица поседује
покретљиве точкове,
куглице, куглице, књигу,
огледало, звечке, дугмиће за
стартовање звукова
животиња и неколико
различитих мелодија.
Димензије паковања:
35х38х42 cm.

Сет

5

Комад

5

Комад

5
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Комад
Музичка ходалица
гуралица у облику патке
погодна за проходавање,
трчање, вежбе баланаса.
Производи звучне и
светлосне ефекте.
Димензије: 60х21х20 cm.
Музичка играчка са
Комад
додатним наставком дршком за гурање.
Померањем дугмета на
приколици булдожера
помера се предњи део са
лопатицом и убацује
лоптицу у приколицу
булдожера.
Димензије паковања:
34x15x19 cm.
Ролеркостер сто са
Комад
неправилно распоређеним
жичаним путањама и
дрвеним перлицама које се
по њима возе и нижу.
Димензије: О=38, h=68 cm.
Паковањ
Возило за рециклажу
поседује уграђени
е
механизам за кретање
напред. Кретање се
активира по систему „гурнипусти“. Камион поседује
контејнер и покретљиви
систем за узимање и
одвожење отпада намењеног
за рециклирање.
Димензије паковања:
43,5х22,5х15,5 cm.
Дрвена кућа са елементима
Сет
намештаја за опремање
радне собе,спаваће
собе,кухиње са
фигурама.Дим. 40х30х45цм.

5

Падобран за групну игру од
разнобојног инпрегнираног
платна пречника 350 cm.
Дидактички сточић са

Комад

10

Сет

10

5

8

8

8
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26.

27.

28.

29.

30.

таблама 2 у 1.
Користи се као подолога за
грађење разних облика од
ситних коцкица, али и као
сто за цртање, вајање,
писање... Сет садржи две
анатомски прилагођене
столице.
Димензије: 50х50х50 cm.
Гумена беба новорођенче израђена од гуме као реалан
модел праве бебе дечака са
повијеним пупком.
Димензије: 45 cm.
Гумена беба новорођенче израђена од гуме као реалан
модел праве бебе девојчице
са повијеним пупком.
Димензије: 45 cm.
Панел високог квалитета,
израђен од буковог дрвета,
јак и стабилан, са белом и
зеленом магнетном таблом.
Зелена табла се може
користити за качење
магнета, али и исписивање
кредом. Бела табла се може
користити за писање
фломасертима, постављање
магнета и као штафелај, јер
садржи два причвршћивача
за папир. На панелу постоји
и држач за одлагање
материјала: креда, боја,
кофица са четкицом.
Димензије: 125х59х48 cm.
Сет струњача - тунел стаза
Састоји се из 4 елемента
(тунел, талас, степенице и
коцка), који се повезују
чичак траком.
Димензије састављеног
сета: 225 х 65 cm.
Мекана лопта на
надувавање
Пречник: 26 cm.

Комад

20

Комад

20

Комад

5

Сет

1

Комад

201
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31.

32.

33.

34.

35.

Крупне гумене коцке
блокови - сет садржи 60
крупних гумених
конструктора заобљених
ивица које се лако ређају и
уклапају једна на другу.
Мој оброк - намирнице.
Сет садржи 95 артикала
међу којима се налазе
различите врсте воћа,
поврћа и свакодневних
оброка. Паковање у ПВЦ
коферчету са ручком
Дименије: 21х14х30 cm.
Велики сет са 90
елемената - са различтим
воћем, поврћем,
намирницама, мини
кухињом са прибором за
јело, посуђе, тигањ и шерпе
за кување, мини шпорет,
зачини за спремање оброка.
У сету је 90 елемената.
Паковање у ПВЦ кантици са
поклопцем и ручком.
Димензије: 21х14х30 cm.
Велики сет воћа и поврћа 90 елелемената, које чине:
даска и нож за сецкање,
реално приказане различите
врсте воћа и поврћа и
различите врсте намирница.
Паковање у пластичном
коферу са ручком.
Димензије: 21х14х30 cm.
Магнетна игра на тему
опасности у саобраћају,
која садржи 4 магнетне
табле, на којима су
представљене ситуације из
свакодневног живота. Сет
садржи 4 магнетне табле
димензија 30х20 cm, 24
магнетне картице димензија
5х3 cm и дидактичко
упутство.

Сет

65

Сет

45

Сет

45

Сет

45

Сет

46

ПУ „Наша радост“ Смедерево ЈНМВ, бр. 1.1.6/18: Средства за образовнe потребе и играчке

Страна 17 од 35

36.

37.

38.

39.

40.

Димензије паковања:
34х23х8 cm.
Магнетна игра на тему
опасности код куће
Сет садржи 4 магнетне
табле, на којима су
представљени негативни
појмови, које треба
преклопити позитивним уз
помоћ магнетних картица.
Димензије табле: 30х20 cm,
24 магнетне картице,
димензија 5х3 cm.
Мали кувар сет
Садржи шерпу, тигањ са
поклопцем, виљушке,
ножеве, тањире, шоље,
намирнице за припрему
оброка. Све је спаковано у
пластичном коферчету са
ручком и точкићима, који
када се отвори представља
мини кухињу са ринглама и
преградама за одлагање
посуђа.
Димензије паковања:
25x24x9 cm.
Мали мајстор - радионица
са алатом.
Кофер са точкићима, који
садржи чекић, шрафцигер,
тестеру, шрафове, матице.
Када се кофер отвори,
постаје мини радионица са
преградама за одлагање.
Димензије паковања:
25х24х9 cm.
Студио лепоте
Сет садржи мобилну
декоративну полицу,
огледало, лак за нокте,
кармин, парфем и
наруквице. Паковање у
коферу на точкићима,
димензија 25х24х9 cm.
Кофер са комплет

Сет

25

Сет

45

Сет

45

Сет

45

Сет

45
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41.

42.

43.

прибором за игру доктора:
стетоскоп, маказе, топломер,
шприц, пинцета, наочаре.
Димензије паковања
25х24х9 cm.
Едукативна играчка за
развој моторике код деце
најмлађег узраста
Играчка садржи постоље у
облику лептира, поклопац са
четири различита отвора за
убацивање и главу лептира,
која се може померати у
леву и десну страну. У
комплету се налази шест
облика за убацивање у
различитим бојама.
Димeнзије пакoвања:
20,3х16,5х10 cm.
Едукативна пирамида играчка 3 у 1.
Едукативни сет, који садржи
крокодила са звечком и
постољем за ређање
елемената, четири тунела
различитих величина и боја
(наранџаста, плава, жута и
црвена), који се ређају један
на други и један у други.
Димензије паковања:
20,5х16,4х8,5 cm.
Слагалица возић
Едукативна играчка за
развој моторике код
најмлађег узраста деце.
Играчка садржи локомотиву
и два вагона различитих
величина и боја. Поред
вожње и слагања
локомотиве и вагона играчка
пружа могућност ређања
елемената од већег ка
мањем. На крововима
композиције осликани су
бројеви од 1-3.
Димензије паковања:
22,8х16х10,5 cm.

Сет

30

Сет

30

Сет

30
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

Едукативна мекана књига
од сунђера и ПВЦ
материјала
Апликације на тему
годишњих доба и
одржавања хигијене.
Димензије
артикла:14,5х15х3,5 cm.
Сензорни гумени облици
Комлет садржи 4 различита
геометријска гумена облика
јежасте структуре у три
боје.
Димензије: пирамида 8х7х7
cm, коцка: 8х8 cm, мала
лопта R=9 cm и велика
лопта R=16 cm. Паковање у
кутији, димензија 39х21х11
cm.
Гумени конструктор за
грађење
У сету се налази 30 крупних
гумених коцки, од тога
коцке једночлане (24 комада
димензија 5х5 cm) и коцке
двочлане (6 комада
димензија 10х5 cm).
Паковање у ПВЦ торби,
димензија 21х27х9 cm.
Комплет са тактилним
гуменим лоптама
Комплет садржи 6 гумених
лопти различитих текстура
и боја, R=6 cm.
Димeнзије паковања:
23х18,5х4,5 cm.
Сензорна гумена лопта са
6 специјалних отвора за
уметање. У сету се налази 6
гумених лопти различитих
текстура, које се умећу
отворе на лопти.
Димензије лопте:R=17 cm.
Димензије паковања:
17,5х17,5 cm.
Гумене коцке за низање у

Комад

5

Сет

5

Сет

5

Сет

5

Сет

5

Сет

5
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50.

51.

52.

53.

три различита облика
Коцка – димензије 4,5х4,5
cm, звезда – димензије 5х5
cm и круг 5,5х5,5 cm. Сет
садржи 12 гумених облика
и канап за низање са
пластичним завршецима,
који омогућава лакше
низање.
Димензије паковања:
23,2х18х5,5 cm.
Животиње скривалице
Кућица у којој се скривају
четири фигуре животиња,
свака сакривена иза другог
броја. Животиње се
откривају притиском на
дугмиће који су различитог
облика и боје. Артикал је
израђен од фине пластике.
Димензије животиња
скривалица: 12x25,5x14 cm,
димензије паковања:
16x27,5x15 cm.
Гумене коцке за ређање са
осликаним
животињама,бројевима и
скуповима
Сет садржи 9 гумених коцки
у боји.
Димензије једне коцке:
5,5х5,5 cm. Димензије
паковања: 27,5х19х5,8 cm.
Музички ауто на вучу са
уметаљком
Уметаљка садржи 4
геометријска тела која се
сортирају по боји и облику.
Облици се ваде кроз гепек
аутомобила који се може
отварати.
Димензије: 28,5х17,4х17,6
cm.
Аутомобил са фигуром
животиње
Покреће се по приниципу

Комад

5

Сет

5

Сет

5

Комад

5
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54.

55.

56.

57.

58.

притисни и пусти.
Димензије: 16х13,2х10,4 cm.
Музичи трактор са два
вагона
У сету се налазе три
животиње (куца, крава и
коњ), чије постоље чине три
различита геометријска
облика: круг, троугао,
квадрат. Приликом притиска
дугмета на трактору,
активирају се двојезичне
музичке мелодије и
светлосни ефекти.
Димензије паковања:
34х22х9,4 cm.
Интерактивни музички
волан са екраном,
тастерима и мењачем у
сету
Окретањем кључа на волану
ативира се контролна табла,
на којој се налази 4 тастера
са двојезичним музичким
ефектима, мењач за
управљање, екран на коме се
смењују слике са сафари
мотивима. Димензије
паковања: 27,5х29х12,5 cm.
Едукативни телефон са
звучним ефектима за
учење животиња и бројева
на два страна језика
На дисплеју се налази и
књига са апликацијама
мотива из природе.
Димензије паковања: 25,5х9
cm.
Музички волан
Сет са GPS екраном,
звуцима правог аутомобила,
кључем, сигнализаторима,
мењачем.
Димензије паковања:
26х26х15 cm.
Дрвена уметаљка за учење

Сет

5

Сет

5

Комад

5

Сет

5

Сет

30
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59.

60.

61.

62.

боја, распознавање облика и
за први контакт са
бројевима.
Паковање садржи дрвено
постоље,16 геометријских
тела у 4 облика, 4 боје и 4
висине.
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. Висина тегле: h=19
cm.
Конструктор Бамбучи
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 елемената: 20 cm.
Сет садржи 400 елемената.
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
7 cm, а најмањег 4 cm.
Димензије гајбице: 26 х 18
х13 cm.
Конструктор Низалица
ракета
Сет се састоји од 60
пластичних елементата у
облику ракете и 4 пертле
различитих боја. Паковање у

Сет

10

Сет

10

Сет

10

Сет

10
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63.

64.

65.

66.

ПВЦ теглици са поклопцем
и ручком.
Димензије паковања: 19х14
cm.
Мрежна слагалица
конструктор
Садржи 320 елемената
правоугаоног мрежастог
облика у чија четири угла се
налазе дрикери (мушкоженско). Уз помоћ дрикера
се елементи међусобно лако
повезују у стабилне
разнолике конструкције.
Елементи су израђени у 6
боја, димензија 6,5х3,7х0,2
cm.
Димензије паковања:
26х18х13 cm.
Конструктор шрафови
Сет садржи 32 елемента, 16
шрафова и 16 матица у 4
боје и 4 облика.
Димензије шрафa: h=5,5 cm
Димензије матице: h=4,2 cm.
Паковање у провидној ПВЦ
теглици са поклопцем.
Димензије паковања: h=18
cm.
Ситне перлице низалице
Паковање садржи 180
ситних, разнобојних перли
од фине глатке пластике, у 7
различтих облика, комплет
пертлица и картице са
задацима. Погодан за развој
фине моторике, серијацију,
класификацију, низање,
математичке појмове.
Паковање у пластичној
провидној тегли са
поклопцем и ручком.
Димензије паковања: h=19
cm,О=14 cm.
Метални камион
мешалица

Сет

10

Сет

10

Сет

10

Комад

120
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67.

68.

69.

70.

71.

Димензије паковања:
8х10,8х11,5 cm.
Едукативни магнетни
коферчић са постољем
БРОЈЕВИ
Сет садржи таблу са
постољем, 10 картица са
бројевима,10 магнетних
стикера, 20 магнетих
бројева и специјалним
фломастером, чији се траг
може брисати четкицом на
врху његовог поклопца.
Димензије паковања:
27,5х27,5х4 cm.
Крупна слагалица ФАРМА
24 елемента, 12 фигура
животиња. Материјал од
тврдог пластифицираног
картона.
Димензије једне пузле:
16х16 cm.
Димензије паковања: 47х61
cm.
Крупна слагалица ЗОО
24 елемента, 12 фигура
животиња. Материјал од
тврдог пластифицираног
картона.
Димензије једне пузле:
16х16 cm.
Димензије паковања: 47х61
cm.
Дидактичка игра на тему
људских чул
Сет садржи 5 табли, 32
карте и 5 слагалица.
Димензије паковања: 34х5
х=26 cm.
Едукативна дидактичка
игра на тему упознавања
људског тела
Игра садржи 5 едукативних
табли, димензија 22,6х22,6
cm, са темама: СРЦЕ И
КРВОТОК, СКЕЛЕТ И

Сет

10

Сет

10

Сет

10

Сет

10

Сет

10
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72.

73.

МИШИЋНИ СИСТЕМ,
МОЗАК И НЕРВНИ
СИСТЕМ, СИСТЕМ
ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ И
СИСТЕМ ОРГАНА ЗА
ДИСАЊЕ; 32 интерактивне
картице и 5 тематских
пузли.
Димензије паковања:
33,3х26,5х5 cm.
Едукативне боцкалице
провлачилице
Сет садржи 18 едукативних
боцкалица у три основне
боје и 3 облика, кроз које се
провлаче пертлице (3
комада), које су саставни
део сета. Комплет садржи
мекану подлогу од пенастог
сунђера на коме се ређају
табле са задацима и
боцкалице, као решење
задатка. Паковање садржи и
6 табли од пластифицираног
материјала, са 12 задатих
тема. Сет је у картонској
кутији са пластичном
дршком.
Димензије паковања:
23х23х6 cm.
3Д визуелна постоља
ХРОНОЛОГИЈА 12
ПРИЧА
Едукативни сет, који садржи
12 различитих прича, свака
представљена кроз три
хронолошке картице, које је
потребно спојити у низ. На
полеђини картице су
одштампани различити
симболи, који служе за
проверу тачности низа.
Картице су димензија 5х5
cm, израђене од савитиљиве,
отпорне пластике, које се
могу прати у води. У сету је
36 рамова и постоља.

Сет

10

Сет

10
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74.

75.

76.

77.

Димензије рама: 6х6х1 cm.
Димензије постоља: 6х6х15
cm.
Димензије паковања:
37,5х35х7,5 cm.
Лопте
Паковање 100 елемената у
ПВЦ ранцу. Пречник једне
лоптице: R=7 cm.
Едукативна слагалица на
тему возила
Сет садржи 24 макро пузле.
Димензије једне макро
пузле: 16х16 cm.
Димензије кутије: 28х9,5
cm, h=20 cm.
Сет од два метална
камиона за чишћење
Димензије паковања:
21,8х13х10,5 cm.
Базен ПЕШЧАНИК-у
облику шкољке са
поклопцем
Намењен за игре у води и
песку.
Димензије: 95х89х20 cm.

Сет

20

Сет

10

Сет

19

Комад

20

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

ПРИЛОГ 3
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни
број

Обавезни услови

Упутство за доказивање
прописаних услова
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(врста доказа )
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно Извод из
уписан у одговарајући регистар
органа

2.

Да он и његова законски заступник није осуђиван за Потврде надлежног суда (потврде
неко од кривичних дела као члан организоване не старије од 2 месеца од дана
криминалне групе, да није осуђиван за кривична отварања понуда)
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавен дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе, када има седиште на
њеној територији.

4.

Изјава понуђача да су при састављању понуда Попуњен Прилог 5
поштовали обавезе које произилазе из важећих конкурсне документације
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине

5.

Изјава о независној понуди

Попуњен Прилог 6
конкурсне документације

6.

Модел уговора

Попуњен Прилог 7
конкурсне документације

7.

Образац структуре цене

Попуњен Прилог 8
конкурсне документације

8.

Образац трошкова припреме понуде

Попуњен Прилог 9
конкурсне документације

регистра

надлежног

Потврде
надлежног
пореског
органа и организације за обавезно
социјално осигурање или потврде
надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације
(потврде не старије од 2 месеца од
дана отварања понуда)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
9.

Узорци

Обавезно достављање узорака за позиције из техничке
спецификације под редним бројевима 54, 63 и 71.
Наручилац може накнадно да затражи достављање узорака по
сопственом нахођењу пре потписивања уговора.

НАПОМЕНА:
Испуњеност услова под редним бројевима 1, 2, 3, 4, и 11 из Обрасца за оцену испуњености услова у
поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној
документацији – попуњен Прилог 4.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама..
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Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, 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 пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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.
Лице уписано у регистар понуђача, који води организација надлежна за регистрацију привредних
субјеката, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

ПРИЛОГ 4
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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У вези са понудом, коју привредно друштво „_________________________________________“ из
________________________________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша
радост“ Смедерево, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добара,
број набавке 04/18, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Привредно

друштво

____________________,

„____________________________________________________________“
улица________________________________________,

матични

из
број

____________________, шифра делатности______________, ПИБ број_____________________, ПДВ
број __________________, рачун број _____________________________________________ код
____________________________________, лице за контакт __________________________, контакт
телефон __________________________,
ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. Закона о јавним
набавкама и конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
Датум и место:
________________
М.П.
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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У вези са понудом, коју привредно друштво „_________________________________________“ из
___________________________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“
Смедерево, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добара, број
набавке 04/18, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно

друштво

„____________________________________________________________“

из

_____________________________, улица _______________________________________, матични број
____________________, шифра делатности ______________, ПИБ број _____________________, ПДВ
број __________________, рачун број ___________________________________________________ код
____________________________________, лице за контакт ____________________________, контакт
телефон __________________________,
је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуде.

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
Датум и место:
________________
М.П.
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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У вези са понудом, коју привредно друштво „_____________________________________________________“ из
_______________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“ Смедерево, за
прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, број набавке 04/18, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Привредно

друштво

„____________________________________________________________“

_____________________________,

улица

_______________________________________,

матични

из
број

____________________, шифра делатности ______________, ПИБ број _____________________, ПДВ број
________________________, рачун број ________________________________________________________ код
____________________________________, лице за контакт ____________________________, контакт телефон
__________________________,
потврђује да је понуду поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
Датум и место:
________________
М.П.
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 7

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОНУЂАЧ:
_______________________________________________________________________________________
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___________________________________________________ ( у даљем тексту овог уговора: продавац )
НАРУЧИЛАЦ:
Предшколска установа «Наша радост» Смедерево (у даљем тексту овог уговора: наручилац),
Војводе Мишића 4, ПИБ: 101926189, Регистарски број: 6183008457, Шифра делатности: 85321,
Матични број: 07143257, коју заступа Мирјана Ћосић, директор.
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Члан 1.
Предмет Уговора је куповина материјала за одржавање објеката у количинама према плану јавних
набавки. Саставни део уговора је понуда понуђача бр. ____/18.
Члан 2.
Наручилац плаћање врши одложено, максимално у року од 45 дана.
Члан 3.
Рок за испуњење уговора од стране добављача по захтеву наручиоца.
Члан 4.
Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара српском стандарду
за ту врсту робе. Понуђач има обавезу да при испоруци добара, доставу робе прати уредна
документација по важећем закону за ту врсту добара. Наручилац је овлашћен да изврши контролу
квалитета испоручене робе на месту пријема, током или после испоруке. У случају да се утврди
одступање од уговореног квалитета производа, трошкови контроле падају на терет добављача.
Уколико испорука не задовољава тражени квалитет и уговорену количину добављач је у обавези да
отклони такве недостатке одмах након рекламације, а уколико не испуни ову обавезу, наручилац је
овлашћен да раскине уговор без отказног рока.
Члан 5.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених
обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне стране су обавезне да
једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се:
природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други
случајеви који су законом утврђени као више силе.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у
случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
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Члан 7.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може захтевати
раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним роком од 15 дана.
Члан 8.
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у
писменом облику.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 10:
Уговор важи до испоруке свих количина добара како су описана у техничкој спецификацији.
Члан 11:
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2
примерка. Саставни део овог уговора је понуда понуђача.
Наручилац:

Понуђач:

______________________

______________________

/Мирјана Ћосић/

ПРИЛОГ 8

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ И ИГРАЧКЕ

____________________________
(без ПДВ)
(словима: ____________________________________________________________________)
1.

Цена у укупном износу од:

Цена у укупном износу плус ПДВ _____% ________________________________
(са ПДВ)
(словима: ____________________________________________________________________)
2.

Рок плаћања:
Одложено на ____ календарских дана.

3.
Рок испоруке:
У року од _________________________________________ од тренутка пријема требовања.
4.

Рок важења понуде: _____ дана

За понуђача:
Назив/седиште:
Матични број понуђача:
Адреса:
Име и презиме потписника уговора:
Ауторизовани потпис:
Контакт телефон/факс:
Електронска адреса (e-mail):

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
М.П.
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