Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 2091-09-536/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

-Набавка дидактичког материјала и играчакаОзнака из општег речника набавке: 37000000

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-1.1.7/2018

Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

09.10.2018. године до 10:00 часова.
09.10.2018. године у 10:30 часова.

Октобар 2018.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
у даљем тексту: Закон), 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 2091-09-506/2018. од 25.09.2018. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 2091-09-507/2018 од 25.09.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара – дидактичког материјала и играчака
бр. Д-1.1.7/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара,
квалитет, рок извршења, место испоруке добара
Техничка спецификација

3

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како
се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде

10

Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова
Образац изјаве о независној понуди

4
5

14
16
20
27

Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 1 тач. 1), 2) и 4)
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2

28
29
31

XII

Модел уговора

32

XIII

Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења

38

XIV

Образац о реализацији закључених уговора

39

XV

Упутство понуђачима како да сачине понуду

41

*Напомена:
Конкурсна документација има 48 стране.
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д-1.1.7/2018 је набавка добара – дидактичког материјала и играчака.
Назив и ознака из општег речника набавке:
37000000 – музички инструменти, спортска роба, игре, играчке, производи ручног рада, уметнички
материјал и прибор.
4.Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт:
Лице за контакт: Сања Жарковић
Факс: 024/646411
Email: zarkovicsanja.su@gmail.com
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања
понуда.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара:
Дидактички материјал и играчке набављају се за потребе корисника услуга Предшколске установе
„Наша радост“, према количинама датим у оквиру VII Поглавља – Образац структуре цена са
упутством како да се попуни.
2. Техничке карактеристике:
Дефинисане у оквиру III Поглавља – техничка спецификација.
3. Квалитет добара:
Добра морају бити у складу са техничким карактеристикама за ту врсту добара.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Контролу испорученог добара у обавези је да изврши лице које Наручилац писмено овласти.
Све приговоре на квалитет добара која су предмет ове јавне набавке, лице задужено за контролу
дужно је да истакне Испоручиоцу приликом преузимања робе, а уколико су у питању скривене мане
у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за исте. Испоручилац је дужан да гарантује квалитет
испоручених добара и све недостатке који нису настали кривицом наручиоца отклони о свом трошку.
5. Рок испоруке добара:
Рок испоруке не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
6. Место испоруке добара:
На адресу Предшколске установе „Наша радост“, Антона Ашкерца бр. 3, Суботица.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Назив добра
Музичка животиња на вучу - Играчка на вучу којој се при кретању активирају звучни и
светлећи ефекти-6 дугмића на леђима светли, као и антене на глави; очи и ноге се померају
када се бубица вуче; окретањем дугмића са стране активирају се забавне мелодије.
Дим.24,5х13х25цм.
Абц активити кућица - Музичка уметаљка кућица-активити уметаљка са звучним и
светлосним ефектима, у облику кућице која садржи: фигуру дечака и девојчице, фигуру
куће, аутић, сат са покретним казаљкама. Димензија паковања: 38х20,5х11,5цм.
Лутка беба сет за купање - Сет садржи гумену лутку бебу са кадицом за купање, ношом и
флашицом. Димензија бебе х=38цм, димензија паковања: 46,540х11,5цм.
Лутка беба са додатком у сету - Беби сет-који чини лутка беба израђена од квалитетне
гуме која има могућност да пије и пишки, анатомска ноша, флашица и портикла.
Дим.паковања:46,5х39,5х11,5цм.
Катена слагалица - Конструктор мекане рељефне структуре од дуване пластике. Лако се
може држати у руци а уклапа се са свих страна. Паковање у кутији од 42 пцс
Беби музички сет - беби музичка станица - едукативни сет који садржи клавир са 15
различитих мелодија и светлосним ефектима,у сету се налазе и 4 животиње:пас,мачка,жаба
и патка. Димензија паковања: 49х10х36цм
Колица за лутку - металне контструкције.Сет садржи колевку са тендом и торбом за
одлагање. Димензије 39 х54х65 cm
Активити центар - музичка гуралица - едукативна шеталица са одвојеним мобилним
телефоном и клавијатуром као и светлећим ефектима. Гуралица поседује покретљиве
точкове, куглице, књигу, огледало, звечке, дугмиће за стартовање звукова животиња и
неколико различитих мелодија. Дим. пак. 35х38х42цм
Уметаљка дан и ноћ - Сет садржи 10 делова који се могу слагати на неколико
начина:вертикално-по принципу чаша у чаши,чаша на чашу,где се прати низ свакодневних
активности у току дана и хоризонтално повезивање погодно за упознавање деце са
различитим врстама животиња.Димензије:16х31х16цм.
Сет воће у корпи - Сет пластичног воћа садржи 7 врста воћа и поврћа у 4 боје.
Дим.највећег елемента 14х7цм и кoрпицу маркет за игру, од квалитетне пластике
различитих боја. Дим: 31х24х12 цм
Камион кипер - реалан пириказ камиона кипера са функцијама које се мануелно
активирају.Возило има урађен систем за кретање напред.Кретање се активира по принципу
"гурни и пусти" Кабина и приколица се могу померати. Дим. паковања:38,5х17,5х15цм.
Трактор-багер са приколицом и разгртачем - сет садржи трактор са кабином на којој се
налази шибер који се може отварати и затварати, приколица која се може одвојити од
трактора и специјалном лопатом за разгртање. Дим. паковања:71,5х39,5х29цм
Авион пластични - заобљени авион димензије: 10,5х9,5цм
Пластични заобљени аутићи - Пластични аутић заобљених ивица дим.8х4цм
Мекани аутићи у дисплеју - Гумени аутићи са пластичним точковима на тему наменских
возила.Сет садржи два аутића димензије 7х4х3,5. Димензија паковања: 14х9,5х7цм.
Мекани аутићи велики Гумени ауто са ликом познатог јунака из цртаног филма са
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

точковима од чврсте пластике. Дим. 21х16х13цм
Сет за одлагање играчака-комфоран, прегледан сет, на три нивоа за одлагање и 9
пластичних посуда дим. 20х13х29цм. Дим.сета:70х35 х=66цм
Гињол за руку девојчица - Гињол лутка –ДЕВОЈЧИЦА - израђена од платна и сунђера,
лагана за покрете и манипулацију.Дим.х=27цм.
Гињол за руку дечак - Гињол лутка –ДЕЧАК - израђен од платна и сунђера, лагана за
покрете и манипулацију. Дим.х=27цм.
Гињол за руку тата - Гињол лутка -ТАТА-израђен од платна и сунђера,лагана за покрете и
манипулацију.Дим.х=27цм
Гињол за руку мама - Гињол лутка -МАМА-израђена од платна и сунђера, лагана за
покрете и манипулацију. Дим.х=27цм
Слагалица град - Вертикална магнетна слагалица -на тему ГРАДА-сет садржи 6 дрвених
елемената на дрвеном постољу.Дим.20х20х4,5цм
Слагалица море - Вертикална магнетна слагалица -на тему МОРА-сет садржи 6 дрвених
елемената на дрвеном постољу.Дим.20х20х4,5цм
Коцке пузле село - Дрвене коцке пузле-сет од 9 дрвених коцки осликаних са свих страна
које спајањем граде 6 различитих слика са мотивима живота на селу. Дим: 13х13х5цм
Коцке пузле саобраћај - Дрвене коцке пузле-сет од 9 дрвених коцки осликаних са свих
страна које спајањем граде 6 различитих слика са мотивима саобраћаја. Дим: 13х13х5цм
Породично стабло - Едукативна уметаљка на тему чланова породице. Сет садржи седам
елемената + постоље. Дим. 30х22,5х1цм
Дрвени графомоторички лавиринт са 8 задатих кривих и правих путања и 20 полуга са
кружним ручицама за кретање по лавиринту.Дим.29,5х29,5,х=7цм
Подна пузла животиње - Музичка подлога за игру од лакоодрживе гуме,са ономатопејом
животиња. Садржи 12 елемената. Дим.једног елемента 32х32цм.
Подна пузла саобраћај-град - Интерактивна подлога за игру са осликаним градским
мотивима које се међусобно уклапају. Елементи се умећу у равне плоче или 3д
формирајући 3д виртуелни град за разне игре аутићима или фигурама. Дим. елемента
32х31х1цм. Сет садржи 6 елемената.
Кофица са прибором квадратна - Кофица за песак у облику замка-сет садржи кофицу,
сито, лопату, грабуљу, 2 модлице у облику рибице и морске звезде. Димензија
производа:30х20цм,
Шатор - Платнени склопиви шатор са мотивима школице.Дим.100х72х110цм.
Лоптице 100 пцс - паковање 100 елемената у пвц ранцу.Пречник једне лоптице р=7цм
Тунел - Тунел шатор за провлачење-израђен од инпрегнираног платна, еластичне
консрукције. Димензија ф=48х295цм. Димензија паковања: 50,5х49,5х6цм.
Кофер доктора - Пластични кофер са комплетним прибором за игру доктора: стетоскоп,
маказе, бубрежњак, шприц, температурна листа, наочаре. Димензије паковања 25 х 12 cm
х=20цм
Кофер алат - Сет алата у пластичном коферу.Садржи чекић, клешта, тестеру, шрафцигер,
пластичне клинове и ласјну за шрафљење.Дим. кофера 25х12х20цм.
Колица гуралица са коцкама - Сет који садржи колица са ручком за вожњу и гурање
димензије 31х21х21цм, 11 различитих врста коцки, 78 конструктора. Поклопац од колица
служи и као сито за песак.
Пуж клацкалица - Клацкалица у облику пужа, носивости 150кг. Клацкалица поседује
стабилну базу са граничницима. Дим.84х39х41цм.
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38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.

Беби тобоган - Дечји тобоган-пластични дим.х=114цм,спустни део 118цм
Лопте дизни јунаци - Гумена лопта са мотивима познатих дечјих јунака.О=23цм
Професионална струњача - Професионална струњача - израђена од квалитетног
материјала (еко кожа са зипером), са специјалним суђером без деформисања. Лако се
одржава. Дим.120х60х5цм
Кофер судићи - Пластични кофер са судићима за 4 особе: шољице, тањириће, кашике,
виљушке, ножиће, шерпице, кутијице. Димензије 25 х 12 х=20цм.
Метални аутићи са функцијама – метални аутомобил-модели највећих светских
произвођача аутомобила: Mercedes-benz, Porsche, Bmw, Audi, Lexus, Toyota, Fiat,
Lamborghini, Jaguar, Land Rover, Nissan, Ford, Alfa Romio, Jeep, Volkswagen. Аутомобил се
креће
по
принципу
повуци-пусти,предња
врата
се
могу
отварати
и
затварати.Дим.аутомобила
11x4,5x3cm.
Метални аутићи са функцијама - Метални ауто који се покреће по принициму повуципусти.Приликом кретања фарови на аутмобилу се пале и активира се звук рада мотора као
и аларм.Дим.паковања:18х9х8цм
Руке и стопала - Сет од 12 смерница у облику стопала (6 парова у 6 боја) од мекане,
неклизајуће гуме. Дим.једног стопала 9х23цм.
Тепих саобраћај - Подна игра-тепих са апликацијама саобраћаја.У сету се налази 32
различита елемента мотива саобраћајних знакова и 5 различитих аутомобила. Дим.тепиха
124x62цм
Тактилна уметаљка на дрвеној бази - Тактилна уметаљка на дрвеној бази-игра за развој
чула додира и распознавање различитих материјала и површина.10 различитих текстура,10
тактилних кругова за уметање.Дим.28х11 цм х=3,5цм
Тактилне домине - Eдукaтивнo зaбaвнa умeтaљкa зa учeњe oбликa, рaзвoj чулa дoдирa и
рaспoзнaвaњe рaзличитих мaтeриjaлa. Дим.: 30x23 цм
Учимо изразе лица - Дрвена слагалица-учимо изразе лица која садржи 4 дрвене табле са 6
израза лица и 24 дрвене плочице 5х5цм.Дим.пак.22,5х20х5цм.
Мемо питалице – учимо да гледамо на сат - 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.
Мемо питалице-занимања људи - сет садржи 24 картице, 12 са основним и 12 са
додатним информацијама на тему занимања људи. (укупно 12 парова) Димeнзиje 26 х 9 х 5
цм.
Мемо питалице-домаће животиње - 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
Мемо питалице воће и поврће - 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.
Падобран - Падобран за групну игру од разнобојног инпрегнираног платна пречника
350цм
Тунел за провлачење - Тунел шатор за провлачење-израђен од инпрегнираног платна,
еластичне консрукције.Димензија ф=48х295цм. Димензија паковања:50,5х49,5х6цм.
Шатор - Шатор кућица са апликацијом фарме.Лако се склапа и монтира.Дим.95х72х102цм
Глобус - Двoдeлни глoбус, чврстe кoнструкциje, нa стaбилнoм пoстoљу. Дим.: прeчник 28 ,
х-38 цм.
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57.

58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.
70.

71.
72.

73.

Дрвена слагалица - Дрвене коцке бројалице-сет садржи 102 дрвене коцке (дим.2цм3) у 6
боја и 34 карте активности са основним математичким задацима за слагање и сортирање
коцки у задати скуп и облик.
Дрвене домине у дрвеној кутији - Дрвене домине са животињама-сет дрвених домина у
дрвеној кутији са поклопцем 28ел.Дим.30х10х5цм
Микроскоп де лух у коферчету - Микроскоп сет у коферу-садржи: микроскоп са
металним постољем. Могућност увеличавања 200х,600х,1200х. У сет се налази 49
елемената:оптичка сочива за изоштравање слике, лупе, пипете, препарати за посматрање.
Дим.пак.38х34х9цм.
Сет логички низови-који се састоји од 5 табли које се постављају вертикално у лежиште
на кутији чиме се задаје задатак који деца решавају правилним низањем перли.Сет има и 5
дрвених штапова и 45 великих дрвених перли дим.3цм. Дим.пак.33х32х5цм.
Конструктор 401 - Ситне коцке у кофици. Сет садржи 400 елемената 19 различитих врста
ситних коцки. Димензије коцке
1,4-10цм.
Прање зуба - модел зуба и четкице за прање зуба, погодан за демонстрирање правилног
прања зуба;упознавање са врстама зуба и њиховом значењу. Дим.49х17х7цм
Модел људског тела - Људска анатомија-торзо модел људског организма са 11 елемената
које је могуће извадити,анализирати и вратити назад у лежиште.Боје су реалне.Дим.х=50цм
Сет за кошарку – сталак - Стaбилaн кoш, пoдeсив нa три рaзличитe висинe 120 – 160цм,
чимe сe прилaгoђaвa узрaсту дeтeтa. Сaдржи: стaлaк, кoш сa мрeжoм и лoпту, a при пoгoтку
прoизвoди звук пoгрeшкe. Дим.: 44,4x15x83 цм
Кошаркашка лопта – пречник 21 цм, 350 гр.
Конопац – кудељни - Конопац баланс за ходање-пречника 6 цм,дужине 200 цм.За вежбе
баланса и координације покрета
Чуњ 155 гр пар – Гимнастички чуњеви у пару за вежбе координације,балансирања и
прецизности.Грамажа 155гр,х=45цм.
Вијаче за прескакање – Ручке су анатомске израђене од чврсте пластике са обликом срца
и апликацијом disneу јунака. Димензија паковања: 34х21 цм. Узраст 3+
Гимнастички обруч – Гимнастички обруч пречника 60цм,савитљиб и компатибилан са
гимнастичким купама и држачима.
Дрвена колица на точковима са спортским реквизитима за ритмичку гимнастику –
Комплет спортских реквизита за ритмичку гимнастику и атлетику - садржи: 4 купе са 12
рупа х=30 цм, 4 гимнастичке лопте од 280 грама, два пара чуњева 155грама, 4 пара
штапова, 20 спојница, 4 блока држача за обручеве и штапове, 4 паковања од 4 кантице
ходалице, 4 атлетска штапа од 1метар, 1 паковање од 4 конопца дужине 2,5метра, 4 обруча
од 30 цм, 4 обурча од 40 цм, 4 обруча од 50 цм, 4 обруча од 60 цм, 8 сунђерастих лопти
о=70 цм и 4 сунђерасте лопте 200 мм.Дрвена колица на точковима за спротске реквизите за
ритмичку гимнастику и атлетику-троспратна колица садрже 3 полице,4 држача/носача за
гимнастичке обручеве,1 вертикалну ограду за одлагање гимнастичких штапова и точкове
ради лакшег преношења.Дим.115х50х90цм.
Лопта фудбал– Фудбалска лопта од еко-коже са грбовима држава .р=22
Струњача људско тело – сет садржи елементе чијим се слагањем – уметањем добија
фигура људског тела. Сваки део струњаче може служити као независна сруњача. Димензије
струњаче 130х90х10цм
Лопта јеж – сет од 6 комада, пречник 12 цм од најфиније трослојне гуме
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Напомена: Понуђач је дужан доставити узорке за добра која су у табели означена црвеном бојом
(ред. бр. 5 - катена слагалица, ред. бр. 17 сет за одлагање играчака, ред. бр. 34 – кофер доктор,
ред. бр. 35 кофер алат, ред. бр. 44 - руке и стопала, ред. бр. 49 – мемо питалице – учимо да
гледамо на сат, ред.бр. 50 – мемо питалице занимања људи, ред. бр. 51 - мемо питалице домаће
животиње, ред. бр. 52 – мемо питалице воће и поврће, ред. бр. 61 – конструктор 401, ред. бр. 62
прање зуба, ред. бр. 63 – модел људског тела, ред. бр. 67 – чуњ и ред. бр. 72 – струњача људско
тело ). У случају недостављања узорака понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Датум и место

Понуђач

__________________________

________________________

Напомена: Потписивањем овог образца Понуђач потврђује да ће испоручити добра у складу са
траженим карактеристикма и свим постављеним захтевима Наручиоца.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Напомена: Испуњење обавезних услова, горе наведених под тачком 1), 2) и 3) у
предметној јавној набавци понуђачи доказују потписивањем изјаве Поглавље Х, с тим
да наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може тражити наведене доказе на
увид.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то:
У погледу пословног капацитета:
1) Да је у 2017. години испоручио добра иста или слична предмету јавне набавке у
вредности од мин. 6.000.000,00 са ПДВ-ом.
2) Да поседује сертификате SRPS ISO 9001, 140001 и 18001 који гласе на производњу и
продају играчака.
3) Да достави узорке за следећа добра:
- Катена слагалица,
- Сет за одлагање играчака,
- Кофер доктор,
- Кофер алат,
- Руке и стопала,
- Мемо питалице – учимо да гледамо на сат,
- Мемо питалице занимања људи,
- Мемо питалице домаће животиње,
- Мемо питалице воће и поврће,
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- Конструктор 401,
- Прање зуба,
- Модел људског тела,
- Чуњ и
- Струњача људско тело.
4) Атесте о здравственој исправности играчака са пратећим анализама за све играчке
које подлежу испитивању производа опште употребе;
5) Да поседује CE знак који се односи на безбедност производа за све производе који су
предмет набавке.
У погледу финансијског капацитета:
2) Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 (тридесетшест)
месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки;
3) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
1.3.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који
ће Понуђач извршити преко Подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, као и додатне услове који се
односе на финансијки капацитет, док остале додатне услове испуњавају заједно. Услов
из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог
криминала, 3) 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. Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
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као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.
3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље XI). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Испуњење услова који се односе на пословни капацит доказује се:
1) Попоњавањем образца изјаве о реализацији закључених уговора који чини саставни део конкурсне
документације (Поглавље XIV) и фотокопијом уговора о испоруци добара који су предмет јавне
набавке закључених у 2017. години, у врендости од најмање 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
2) Фотокопијом сертификата SRPS ISO 9001, 140001 и 18001 који гласе на производљу и продају
играчака издатог од стране овлашћеног (акредитованог) сертификационог тела.
3) Узорцима за следећа добра:
- Катена слагалица,
- Сет за одлагање играчака,
- Кофер доктор,
- Кофер алат,
- Руке и стопала,
- Мемо питалице – учимо да гледамо на сат,
- Мемо питалице занимања људи,
- Мемо питалице домаће животиње,
- Мемо питалице воће и поврће,
- Конструктор 401,
- Прање зуба,
- Модел људског тела,
- Чуњ и
- Струњача људско тело.
4) Фотокопијом решења Министарства здравља, сектор за инспекцијске послове, одељење за
санитарну инспекцију и анализе или друге акредитоване установе и Сертификатом о испитивању
безбедности играчака са пратећим анализама о здравственој исправности за све играчке које подлежу
испитивању производа опште употребе.
5) Изјавом понуђача да сва добра која су предмет набавке поседују CE знак. Изјава мора бити дата на
меморандуму понуђача оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.
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Испуњење услова који се односе на финансијске капацитете доказује се:
1) Фотокопијом потврде Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у
периоду од 36 (тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки;
2) Копија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Напомена:
Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да подизвођач испуни услове који се
односе на финансијски капацитет и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сви чланови групе понуђача доставе доказа о
испуњености услова који се односе на финансијски капацитет, док остале услове испуњавају
кумулативно и достављају доказ.
Начин на који се достављају докази:
Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа),
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и
начин на који наручилац може да их провери.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл.
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да
достави.
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о
стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене
копије свих или појединих доказа.
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац пре доношења одлуке о додели уговора
може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражти да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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.
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Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда“.
У предметној јавној набавци одређени су следећи елементи критеријума:
Ред.
бр

Елемети критеријума

Макс. бр. пондера по бодованом
елементу

1.

Понуђена цена

60

2.

Квалитет

40
УКУПНО

100

Пондерисање за елемент критеријума цена вршиће се према следећој формули:
C = A/B x M где је:





C - брoj пoндeрa пo бoдoвaнoм eлeмeнту 
A - нajнижa цeнa свих пoнудa 
B - цeнa пoнудe кoja сe бoдуje 
M- мaксимaлaн брoj бoдoвa 


Приликoм изрaчунaвaњa бoдoвa примeнoм дeфинисaне фoрмуле, вршићe сe зaoкруживaњeм
дoбиjeнoг рeзултaтa нa двe дeцимaлe.
Пондерисање за елемент критеријума квалитет вршиће се према следећој формули:
C = A/B x M где је:

•



C - брoj пoндeрa пo бoдoвaнoм eлeмeнту 
A –број награда у понуди која се бодује
B – највећи број награда у понуди која се бодије 
M- мaксимaлaн брoj бoдoвa 


Вредновање по овом критеријуму ће се извршити на основу броја стручних награда за производе у
производном програму/асортиману. Награде подразумевају позитивна мишљења педагога и
психолога да су играчке намењене деци, да позитивно утичу на њихов раст и развој као и на развој
њихових позитивних потенцијала.
Наручилац ће уважити стручне награде следећих институција:
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- Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС;
- Завода за унапређење васпитања и образовања;
- Центра за интерактивну педагогију;
- Стручне организације „ Пријатељи деце Србије“.
Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера наручилац ће доделити уговор понуђачу који
има већи број пондера на основу критеријума цена.
У ситуацији када постоје два или више понуђача који су остварили једнак број пондера на основу
критеријума цена, уговор ће бити додељен оном понуђачу који има већи број пондера по основу
критеријума квалитет.
У ситуацији када постоје два или више понуђача са исти бројем понуда на основу критеријума
понуђена цена и на основу критеријума квалитет, уговор ће бити додељен понуђачу који буде
изабран случајним избором односно путем жреба. Наручилац ће у том случају писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача. Избор ће се извршити
тако што ће се назив сваког понуђача који има једнак број пондера на основу критеријума понуђена
цена и на основу критеријума квалитет на по један папирић, затим ће се папирићи пресавити и
ставити у једну посуду, а комисија ће обавити извлачење. Понуђачу који буде извучен биће додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник са
извлаћења путем жреба.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од _______ 2018. године за јавну набавку добара- дидактичког
материјала и играчака, ЈНМВ број Д-1.1.7/2018.
1) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

А
Б
В

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (емаил):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ
УГОBОРА И ЊЕГОВА ФУНКЦИЈА:
Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОНУЂАЧА
2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОНУЂАЧА

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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 наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вресност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може
бити краћи од 30 тридесет дана)

5.

Рок испоруке добара (не може
бити дужи од 5 (пет) дана од дана
закључења уговора)

6.

Рок и начин плаћања

Плаћање ће се извршити на текући рачун Испоручиоца у
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана уноса фактуре у
Централни регистар, а након извршене испоруке и овере
фактуре од стране Наручиоца.

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Назив понуђача : ____________________________________________________________
Број понуде :
Ред.
бр.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

______________________ Датум : ____________________________________

Назив добра
Музичка животиња на вучу (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Абц активити кућица (према опису датом
у III поглављу - техничка спецификација)
Лутка беба сет за купање - (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Лутка беба са додатком у сету (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација).
Катена слагалица (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Беби музички сет - беби музичка
станица (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Колица за лутку (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Активити центар - музичка гуралица
(према опису датом у III поглављу -

Јед.
мер
е

Кол

ком

16

ком

16

ком

16

ком

60

ком

16

ком

16

ком

36

ком

16

Јед.цена без
ПДВ-а
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Стопа
ПДВ-а
(%)
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

техничка спецификација)
Уметаљка дан и ноћ (према опису датом
у III поглављу - техничка спецификација)
Сет воће у корпи (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Камион кипер (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Трактор-багер
са
приколицом
и
разгртачем (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Авион пластични (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Пластични заобљени аутићи (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Мекани аутићи у дисплеју (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Мекани аутићи велики (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Сет за одлагање играчака (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Гињол за руку девојчица (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Гињол за руку дечак (према опису датом
у III поглављу - техничка спецификација)
Гињол за руку тата - (према опису датом

ком

16

ком

8

ком

20

ком

8

ком

192

ком

192

ком

16

ком

40

ком

30

ком

8

ком

8

ком

8
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

у III поглављу - техничка спецификација)
Гињол за руку мама - (према опису датом
у III поглављу - техничка спецификација)
Слагалица град - (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Слагалица море - (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Коцке пузле село - (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Коцке пузле саобраћај - (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Породично стабло (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Дрвени
графомоторички
лавиринт
(према опису датом у III поглављу техничка спецификација)
Подна пузла животиње (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација).
Подна пузла саобраћај-град (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Кофица са прибором квадратна - (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Шатор - (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Лоптице 100 пцс - (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)

ком

8

ком

16

ком

16

ком

16

ком

16

ком

16

ком

16

ком

8

ком

8

ком

32

ком

8

ком

29
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33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.

Тунел - (према опису датом у III поглављу
- техничка спецификација)
Кофер доктора (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Кофер алат (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Колица гуралица са коцкама (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Пуж клацкалица (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Беби тобоган (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Лопте дизни јунаци (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Професионална струњача - (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Кофер судићи (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Метални аутићи са функцијама (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Метални аутићи са функцијама - (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Руке и стопала (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Тепих саобраћај (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)

ком

8

ком

60

ком

25

ком

8

ком

20

ком

9

ком

300

ком

40

ком

10

ком

60

ком

60

ком

20

ком

10
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46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Тактилна уметаљка на дрвеној бази (према опису датом у III поглављу техничка спецификација)
Тактилне домине (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Учимо изразе лица (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Мемо питалице – учимо да гледамо на
сат (према опису датом у III поглављу техничка спецификација)
Мемо питалице-занимања људи (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Мемо
питалице-домаће
животиње
(према опису датом у III поглављу техничка спецификација)
Мемо питалице воће и поврће (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Падобран - (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Тунел за провлачење (према опису датом
у III поглављу - техничка спецификација)
Шатор - (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Глобус (према опису датом у III поглављу
- техничка спецификација)
Дрвена слагалица (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Дрвене домине у дрвеној кутији (према

ком

30

ком

30

ком

5

ком

20

ком

20

ком

20

ком

20

ком

10

ком

1

ком

10

ком

10

ком

10

ком

20
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59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.

опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Микроскоп де лух у коферчету (према
опису датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Сет логички низови (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Конструктор 401 (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Прање зуба (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Модел људског тела (према опису датом
у III поглављу - техничка спецификација)
Сет за кошарку – сталак (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Кошаркашка лопта (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Конопац – кудељни (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Чуњ 155 гр пар – (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Вијача за прескакање (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Гимнастички обруч (према опису датом у
III поглављу - техничка спецификација)
Дрвена колица на точковима са
спортским реквизитима за ритмичку
гимнастику (према опису датом у III

ком

20

ком

6

ком

9

ком

30

ком

10

ком

5

ком

6

ком

10

ком

20

ком

150

ком

170

ком

10
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71.
72.

73.

поглављу - техничка спецификација)
Лопта фудбал (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)
Струњача људско тело (према опису
датом у III поглављу - техничка
спецификација)
Лопта јеж (према опису датом у III
поглављу - техничка спецификација)

ком

10

ком

10

ком

20
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Напомена: У цену морају бити укључени сви трошкови које је понуђач имао у реализацији предметне набавке. Цена дата у табели представља цену
коју ће наручилац исплатити понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољнијa, те уколико понуђач фактурише доданте трошкове исти неће
бити признати, а самим тим их ни Наручилац неће платити. Осим тога уколико понуђач на некој од позиција не упише цену или упише цену која
износи 0,00 динара таква понуда неће бити узета у разматрање, односно сматраће се неприхватљивом.

Датум

Понуђач
М.П

_________________________

__________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну и укупну цену са и без ПДВ-а, изражену у ДИНАРИМА по
јединици мере, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова.
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
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку дидактичког материјала и играчака, ЈНМВ бр. Д1.1.7/2018, као понуђач: _________________________________________________________________,
из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам
следеће трошкове:
ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД)

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом

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: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину
доказивања
испуњености
услова
("Сл.
гласник
РС"
бр.
86/2015)
______________________________________________________________________________________,
као понуђач, са адресом __________________________________________________, дајем:

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну
набавку добра – „ Дидактички материјал и играчке ЈНМВ бр. Д-1.1.7/2018“, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.

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 закона 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. Закона.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана и оверена печатом
од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за
сваког Подизвођача.).
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Понуђача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности добара - “Дидактички материјал и
играчке ЈНМВ бр. Д-1.1.7/2018“, испуњавам све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4)
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Подизвођача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности добара - “Дидактички материјал и
играчке ЈНМВ бр. Д-1.1.7/2018“, испуњавам све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Датум:

__________________________

Подизвођач:

М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15)
и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник
Понуђача/Подизвођача/Члана групе (заокружити) дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Да сам као Понуђач/ Подизвођач/Члан групе (заокружити) ___________________________________
( уписати назив Понуђача Подизвођача/Члана групе), из ___________________________________ у
поступку за јавне набавке добара - “Дидактички материјал и играчке ЈНМВ бр. Д-1.1.7/2018“,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.).
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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XII МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци добара – дидактичког материјала и играчака за потребе Предшколске установе „Наша
радост“ у Суботици
Закључен дана _________2018. године у Суботици између:
1. Предшколска установа „Наша радост“, Суботица, ул. Антона Ашкерца бр. 3, матични број
08067783, ПИБ 100960649, коју заступа директор спец. стру. васп. Небојша Маркез, (у даљем тексту
Наручилац) са једне стране и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца
_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Испоручилац) са друге стране.
3. Пун назив подизвођача/учесника у заједничкој понуди____________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
4. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
5. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
Напомена: Тачке 3, 4 и 5 попуњавају се у случају подношења заједничке понуде односно понуде
са учешћем подизвођача.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац Одлуком бр. ____________од ________ 2018.
године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку добара – дидактичког
материјала и играчака за потребе Предшколске установе „Наша радост“ у Суботици, по
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. Д-1.1.7/2018, те су се споразумеле о
следећем:
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Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука добара – дидактичког материјала и играчака за потребе Предшколске
установе „Наша радост“ у Суботици, по спецификацији усвојене Понуде Испоручиоца бр.
____________ од _____________ године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Овим уговором Испоручилац се обавезује да:
- испоручи добра у року од _____________, од момента закључења уговора, према захтевима
(карактеристикама) Наручиоца датим у оквиру техничких спецификација које су дате у прилогу и
чине саставни део овог уговора;
- сва добра која су предмет уговора на себи поседују CE знак ;
- добра испоручи на адресу Наручиоца Антона Ашкерца бр. 3 Суботица;
- одговара за физичке недостатке испоручених добара који нису настали кривицом Наручиоца;
- поступи по приговору Наручиоца и отклони о свом трошку све недостатке у року не дужем од 5
(пет) дана од дана сазнања за исте;
- порступа са пажњом доброг привредника.
Овим уговором Наручилац посла се обавезује да:
- изврши контролу испоручених добара;
- благовремено обавести Испоручиоца о свим недостатцима испоручених добара;
- изврши исплату добара која су предмет овог уговора;
- поступа са пажњом доброг домаћина.
Вредност добара - цена
Члан 3.
Цена добара из члана 1. овог Уговора без ПДВ-а износи _________________
динара
(словима:____________________________________________________). Вредност ПДВ-а на добра
која се опорезује по стопи од ________% износи __________________________ динара.
(словима:______________________________________________________________________),
док
укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора са ПДВ-ом износи _____________ динара
(словима:________________________________________________________________ )
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је
одређена.
У цену су урачунати сви зависни трошкови које је Испоручилац имао у вези предметом набавке.
Наручилац и Испоручилац својим потписом на овом Уговору потврђују могућност измене уговора о
јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке тако што се може повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се извршити на текући рачун Испоручиоца бр.:______________________, који се води
код ____________________________(унети назив банке), у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
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уноса фактуре у Централни регистар, а након извршене испоруке и овере фактуре од стране
Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале по овом уговору, које доспевају у наредној
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Средства обезбеђења
Члан 5.
Испоручилац је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу бланко, соло, без
протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним
овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а у корист
наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од рока важења уговора.
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
Испоручилац је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од
стране пословне банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, којим се
доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за
потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Испоручилац не изврши све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен понудом понуђача .
Овим уговором Наручилац се обавезује да Испоручиоцу на његов писмени захтев врати
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 5 (пет) дана од дана истека рока важења
менице.
Раскид Уговора
Члан 6.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Испоручилац касни са извршењем своје уговорне обавезе дуже од 3 (три) календарска
дана,
- уколико испоручена добра не одговарају врсти и количини наведеној у понуди Испоручиоца, а
Испоручилац није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца,
- у случају недостатка средстава за његову реализацију,
- уколико Испоручилац не постипа са пажњом доброг привредника,
- уколико Испоручилац грубо крши и остале одредбе овог Уговора.
Уколико Испоручилац не поштује одредбе овог уговора Наручилац ће га писмено опоменути, уз
навођење примереног рока у ком је Испоручилац дужан поступити како би отклонио утврђене
неправилности.
Ако Испоручилац не поступи у складну са опоменом Наручиоца, Наручилац задржава право да
раскине уговор.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора.
Даном раскида уговора сматра се дан када је Испоручилац примио Изјаву о раскиду уговора од
стране Наручиоца.
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Измена уговора
Члан 7.
Наручилац и Испоручилац својим потписом на овом Уговору потврђују могућност измене уговора о
јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке тако што се може повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора.
Потписници овог уговора сагласно констатују да уколико наступе околности које отежавају његово
испуњење, односно уколико исте доведу у питање његову сврху, те се исти не може као такав
одржати на снази, уговор се може изменити, с тим да страна која тражи раскид уговора мора
доказати околности које доводе у питање сврху уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
Измена уговора може се вршити након истека рока важења понуде.
Виша сила
Члан 8.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити
за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Раскид Уговора
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Испоручилац касни са извршењем своје уговорне обавезе дуже од 5 (пет) календарских
дана,
- уколико испоручена добра не одговарају врсти и количини наведеној у понуди Испоручиоца, а
Испоручилац није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца,
- у случају недостатка средстава за његову реализацију,
- уколико Испоручилац не постипа са пажњом доброг привредника,
- уколико Испоручилац грубо крши и остале одредбе овог Уговора.
Уколико Испоручилац не поштује одредбе овог уговора Наручилац ће га писмено опоменути, уз
навођење примереног рока у ком је Испоручилац дужан поступити како би отклонио утврђене
неправилности.
Ако Испоручилац не поступи у складну са опоменом Наручиоца, Наручилац задржава право да
раскине уговор.
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Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора.
Даном раскида уговора сматра се дан када је Испоручилац примио Изјаву о раскиду уговора од
стране Наручиоца.
Остале одредбе
Члан 10.
Обавезе Испоручиоца су дефинисане понудом бр. __________ од ____________ године.
Контролу испорученог добара из члана 1. овог уговора је у обавези да прати лице које Наручилац
писмено овласти.
Члан 11.
Ако је Наручилац због закашњења у извршењу уговорне обавезе Испоручиоца претрпео штету,
припада му право на накнаду штете, с тим да настанак исте мора доказати Наручилац.
Члан 12.
Овај уговор се закључује на одређено време и све обавезе из истог морају бити извршене најкасније
до 31.12.2018. године.
Члан 13.
Саставни део уговора чини:
- Образац понуде из конкурсне документације;
- Образац структуре цена са упутством како да се попуни и
- Образац техничке спецификације.
За све евентуалне измене овог уговора сачиниће се Анекс уговора.
Члан 14.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође,
уговара се надлежност Привредног суда у Суботици.
Члан 16.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, од којих по 3 (три) задржава Наручилац, док 2
(два) ѕадржава Понуђач.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан.

НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРУЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица
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Члан групе понуђача
____________________________

Члан групе понуђача
____________________________
Члан групе понуђача
____________________________

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговара,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
модела уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
модела уговора.
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорности понуђач ________________________________
из ________________________ изјављује да ће уколико буде изабран као најповољнији понуђач у
предметној набавци доставити тражена средства обезбеђења која се достављају уз уговор.

Датум и место

Понуђач

________________________

__________________________
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XIV ОБРАЗАЦ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
1. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА - ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
Навести послове који су предмет јавне набавке (дидактички материјал и играчке) који су
реализована у 2017. години , вредности од мин. 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Наручилац

Период
испоручених
добара

Вредност
испоручениг
добара

Датум:

Врста добара

Потпис овлашћеног лица

_______________________

_____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака.
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2. ПОТВРДА ПОНУЂАЧА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
___________________________________________________________________________
(Назив и адреса Наручиоца)
Пун назив Понуђача
________________________________________________
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
издаје се:
ПОТВРДА
Понуђача (Испоручиоца) о реализацији закључених уговора
Овим потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је
___________________________________________________________ (Назив и седиште Понуђача),
реализовао уговоре закључене са _______________________________ ______________________
(Назив и седиште Наручиоца коме је у 2017. години извршена испорука добара која су предмет
набавке)
Ред.бр.

Предмет уговoра

Број и датум
уговора

Вредност извршених услуга

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Контакт особа Наручиоца ________________________________________
Телефон _________________
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________
ради учествовања у поступку јавне набавке бр. Д-1.1.7/2018
*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА.*
У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.
Образац о реализацији закључених уговора Понуђач не мора достављати на датом образцу већ
то може учинити и на други начин, али је важно да приложени образац садржи све горе
наведене елементе.
Овлашћено лице Наручиоца
__________________________________
(Пуно име и презиме и функција)
М.П.

___________________________________
Потпис овлашћеног лица
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XV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати
исправан и све то оверити својим печатом и потписати.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства
финансијског обезбеђења понуђач доставља у пвц фолији, запечећена и на тај начин их повезује са
осталим документима.
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 понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој
понуди.
Понуду се доставља на адресу:
Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ИГРАЧАКА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. Д-1.1.7/2018 -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 09.10.2018. године до
10:00 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 Наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац техничке спецификације;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде;
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- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве о испуњењу услова из чл 75 ст. 1 тач. 1), 2)
и 4);
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
став 2. ЗЈН;
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН;
- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке – уколико понуду подноси група понуђача
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о реализацији закључених уговора;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о средству финансијског обезбеђења;
- Средство обезбеђења.
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова
припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате
у конкурсној документацији 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 конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу, 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
подразумевају 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 чл. 81. Закона и мора
бити достављен уз понуду.
3.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА
Предметна 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: Предшколска установа „Наша
радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – дидактичког материјала и играчака ЈНМВ бр. Д1.1.7/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – дидактичког материјала и играчака ЈНМВ бр. Д42/48
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1.1.7/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – дидактичког материјала и играчака ЈНМВ бр. Д1.1.7/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – дидактичког материјала и играчака ЈНМВ
бр. Д-1.1.7/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да
повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. 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.
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организавију надлежну
за заштиту конкуренције.
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) до 2) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
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IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети пунуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити на текући рачун Испоручиоца у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
уноса фактуре у Централни регистар, а након извршене испоруке и овере фактуре од стране
Наручиоца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:
Место испоруке је адреса наручиоца Антона Ашкерца бр. 3, Суботица. Рок испоруке не може бити
дужи од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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 не 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 набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна у току периода важења уговора и не може се мењати.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ
а) Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко, соло, без протеста,оверену и потписану, наплативу
на први позив меницу са одговарајућим меничним овлашћењем за озбиљност понуде у вредности од
10% без ПДВ-а од износа понуде у корист наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од
дана отварања понуда.
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Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од стране
пословне банке, са датумом након објављивања позива за подношење понуда којим се доказује да је
лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема
ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. Наручилац ће уновчити
менице дате уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове
или измени своју понуду, или понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише исти.
б) Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу бланко, соло, без
протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним
овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности са ПДВ-ом у корист
наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од датог рока за испоруку добара.
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од стране
пословне банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, којим се доказује да је
лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема
ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. Наручилац ће уновчити
дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен појединачним уговором .
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326/04 од 14.02.2017. године процењена вредност јавне
набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања понуда.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА
Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,
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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, ЈНМВ добaра - дидактички
материјал и играчке бр. Д-1.1.7/2018“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/646-411 или
на е-маил: zarkovisanja.su@gmail.com
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
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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. став 1.
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки “
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. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код
Понуђача, као и код његовог Подизвођача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
- 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
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најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (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 захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заститу права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.
Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним;
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 84030678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253; сврха: ЗЗП, назив
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр.
бр. или ознака јавне набавке).
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је исти додељен у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне
набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.
Такође наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
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понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније
понуде.
Наручилац може да обустави поступак 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 јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3
(три) дана од дана доношења.
-

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Након закључења уговора јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних
елемената уговора из објективних разлога.
Измена уговора се може извршити уколико наступе околности које отежавају испуњење уговора,
односно уколико исте доведу у питање његову сврху, те се исти не можа као такав одржати на снази,
с тим да страна која тражи раскид уговора мора доказати околности које доводе у питање сврху
уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
Измена уговора се може дозволити након истека рока важења понуде.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом,а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) саобраћајне и
природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке.
У случају измене уговора неручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све
битне елементе из Прилога 3Л ЗЈН, да исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет
страници, као и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
48/48

