Деловодни број:328/2015
Датум:13.05. 2015.г.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
НОВИ БАНОВЦИ КАБЛАРСКА ББ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ –ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –бр. 3/2015-д

Јавни позив и конкурсна докуметација
објављени на Порталу јавних набавки

Датум и време

Крајњи рок за достављање понуда:

21.05.2015. године – 12,00 часова

Јавно отварање

21.05.2015. године – 12,30 часова

Предшколска установа „Радост“
Нови Бановци,Бановци- Дунав Кабларска бб тел: 340-983
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 И
14/2015 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел. број 187 од
25.03.2015.год. и Решења о образовању комисије дел. бр.188 од 25.03.2015 године за
спровођење
поступка
јавне
набавке
добара- МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за ЈНМВ број 3/2015-д
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ

Конкурсна документација садржи:

1. Општи подаци о јавној набавци

Стр. 3

2. Подаци о предмету јавне набавке

Стр. 4

3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара

Стр. 5

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, упутство како се
доказује испуњеност услова и упутство понуђачима како да саставе понуду

Стр. 5-13

5.Обрасци

Стр. 14-30

6.Модел уговора

Стр. 31-33

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација

има укупно 33 стране
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
- Назив Наручиоца: Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци
- Адреса Наручиоца: Бановци –Дунав, Кабларска бб Нови Бановци
- ПИБ: 100487468
- Матични број: 08174261
- Текући рачун:804-521661-46 код Управе за Трезор
-Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
-Предмет јавне набавке: добра
2. Врста поступка:
Јавна набавка мале вредности се спроводи у складу са чланом 39. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015).
3. Предмет јавне набавке мале вредности је: набавка
ОБРАЗОВАЊЕ- ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ

МАТЕРИЈАЛА

ЗА

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:37500000- играчке
4.

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

5. Рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је најкасније до 21. 05. 2015. године, до 12,00 часова .
6. Отварање понуда: јавно отварање понуда одржаће се дана 21. 05. 2015. године у 12,30
часова у просторијама Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци, Бановци –
Дунав Кабларска бб.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и
биће достављена свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
8. Контакт
Лице за контакт: Весна Миловановић, и Валентина Штрбац
e-mail:valentina1965@ptt.rs
Тел/факс 022/340-983 локал 105
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде у складу са чланом 20. Закона о јавним
набавкама.
Одговорно лице: Директор Борислава Бањеглав Клаћик
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II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ- ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ за реализацију васпитнообразовног рада Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци.
2. Назив и ознака из општег речника: 37500000- играчке
3.Јавна набавка није обликована по партијама
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III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, НАЧИН ИСПОРУКЕ И
РОК

1. Спецификација представља оквирне потребе ( количине ) наручиоца, а детаљан опис
дат је у обрасцу структуре цене.
2. Укупне количине предметних добара за 2015.годину, дате су на основу исказаних
потреба које су предмет јавне набавке-Набавка материјала за образовање-дактичка
средства и играчке, са тим што наручилац задржава право одступања од истих у
складу са потребама и расположивим средствима.
3. Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији, захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета.
4. Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно према динамици и количини
коју одреди Наручилац. Испорука добара ће се вршити у централни објекат Наручиоца
у Новим Бановцима, Бановци –Дунав Кабларска бб.
5. Рок испоруке – најдуже 15 дана од дана од дана пријема писмене поруџбине
представника Наручиоца.Поруџбина се упућује у писаној форми укључујући и E-mail.
6. Понуђач је дужан да испоручи уговорену количину добара.
7. Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом
испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и
очигледних грешака испоручене робе, Понуђач исте мора отклонити најкасније у року од 3
(три) дана по сачињавању записника о рекламацији.
8. Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квантитет и
квалитет испоруке.
9.При испоруци предметних добарапотребно је исте означити редним бројем из
спецификације ради лакше испоруке.
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.
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. Закона, и
то:
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
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4)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл.75.ст.1 тач.5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена законом у предметној
набавци-за предметну набавку није потребно доставити дозволу надлежног органа
6)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл.
75. ст. 2. тач. 4) Закона);

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ прописани чланом 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1) неопходни пословни капацитет - да је понуђач у претходним пословним годинама
(2014., 2013., и 2012.) остварио укупан приход од продаје најмање у вредности од
3.000.000,00 динара;
2) неопходан финансијски капацитет- да понуђач није био у блокади више од десет дана
у последњих годину дана; Потврда о броју дана неликвидности коју издаје НБС издата
после објављивања позива и да покрива период од годину дана пре објављивања позива
3)довољан кадровски капацитет – да има најмање три запослена лица на неодређ. време
4) довољан технички капацитет – да у моменту подношења понуде поседује
/користи минимум једно доставно возило потребно за транспост предметних добара.
2.Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова .
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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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
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сва документа у понуди морају бити на
српском језику. Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски
језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним
условима Наручиоца:
 Образац 1- образац понуде за понуђаче (попуњен, потписан и оверен печатом)
 Образац 2- образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како
да се понуди (попуњен, потписан и оверен печатом)
 Образац 3 – Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75. и чл. 76. ЗЈН у
поступку ЈНМВ 3/2015-д (попуњена, потписана и оверена печатом)
 Образац 4 – Изјава подизвођача о испуњености услова из чл.75.ЗЈН у поступку
ЈНМВ 3/2015-д за подизвођача (попуњена, потписана и оверена печатом)
(достављају само понуђачи који наступају са подизвођачем);
 Образац 5 – Образац изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из
прописа и права интелектуалне својине, заштите животне средине, заштите на
раду запошљавању и условима рада (потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом понуђача)
 Образац 6 – Образац изјаве о проценту укупне вредности набавке која се
поверава подизвођачу (попуњен, потписан и оверен печатом); (достављају само
понуђачи који наступају са подизвођачем);

Образац 7 – Изјава понуђача о независној понуди (попуњена, потписана и
оверена печатом)
 Образац 8 –Изјава о начину наступања (попуњена, потписана и оверена
печатом)
 Образац 9 –Рок важења понуде (попуњен, потписан и оверен печатом)
 Образац 10 – Образац трошкова припреме понуде(попуњен, потписан и оверен
печатом)
6.
 Образац 11- Модел уговора (попуњен,потписан и оверен печатом)
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (достављају само понуђачи који подносе
заједничку понуду)
3. Израда понуде
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама
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(„Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015), позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуђач доставља понуду у писаном облику.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда. Понуда се
подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и
потписом одговорног лица.
4. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 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.
5. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду
подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца
до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Предшколска установа „Радост“ Кабларска бб Бановци
–Дунав, Нови Бановци 22304, у запечаћеној коверти, са назнаком “Понуда за набавку
добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ- ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ
ЈНМВ 3/2015-д - Не отварати”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.05.2015 до 12.00 часова
На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за
контакт и број телефона за контакт. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће по окончању
поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено
поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе
само једну понуду за сваку партију.
6. Отварање понуда
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,
дана
21.05.2015. године у 12,30 часова, на адреси Наручиоца: ПУ“ Радост“ Нови
Бановци, Кабларска бб,насеље Бановци –Дунав, Нови Бановци 22304.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење
(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
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7. Понуда са варијантама није дозвољена
8. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који ј одређен за подношење понуде и то непосредно или путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа дакнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив треба доставити на адресу: ПУ“ Радост“ Нови Бановци,
Кабларска бб,насеље Бановци –Дунав, Нови Бановци 22304.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
9. Објашњење конкурсне документације
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним
путем на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која Наручилац има
сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне
документације уз истовремену обавезу објављивања инф. на Порталу УЈН.
Питања се могу
упутити на факс Наручиоца на број 022/340-983 локал 105 са
назнаком: „Питања за комисију за ЈНМВ број 3/2015-д” Материјал за образовањеДидактичка срества и играчке, или послати електронском поштом на E- mail
valentina1965@ptt.rs. у току радног времена установе. Тражење додатних информација и
појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није
дозвољено.
10. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
11. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави
изјаву о испуњености обавезних услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
12. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И ДА ПОТПИШЕ ИЗЈАВУ КОЈОМ ТО ПОТВРЂУЈЕ.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извр. уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
13. Захтеви у погледу начина и услова плаћања, цене , гарантног рока и других
околности од јојих зависи пшрихватљивост понуде
13.1.

Начин, рок и услови плаћања

Максимални рок плаћања је 45 календарских дана од дана пријема рачуна(фактуре,
отпремнице) у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама „Сл. гласник РС “, бр. 119/2012 . Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.
Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда ће бити одбијена.

13.2.
Цена
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а 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 ПДВ-а.
У цену су урачунати сви трошкови који су везани за транспорт, истовар и монтажу.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге даџбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска
цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву
цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима. У цену су урачунати трошкови превоза.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од
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понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у
свему према члану 92. ЗЈН.
13.3 Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке
добара.
14. Важност понуде
Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена.
15. Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродовна
је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
17.Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
18.Критеријум за доделу уговора код понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.У случају
истог рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке.
19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаве
(саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
20. Накнада за коришћење патента
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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21. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације
где се могу добити исправни подаци о:
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија),
адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које
администрирају ови органи;
- Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за
заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције:
www.sepa.gov.rs;
- Заштити при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.

22.Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
23.Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додeли уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно или поштом са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату
прописане таксе у износу од 40.000,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха: Републичка административна такса,
корисник: Буџет Републике Србије и достави потврду привредног субјекта (банке или
поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована. Доказ мора садржати
јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације
уплате и јасно назначен број јавне набавке за коју су предметни захтев подноси.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138.-167 Закона.
24.Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149.Закона.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
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прихватљива, наручилац ће поступити сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-и.
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
25. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду сходно члану 82. ЗЈН уколико поседује доказ који
потрврђује да је понуђач у предходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године.
Понуђач који се налази на списку негативних рференци које води Управа за
јавне набавке а који има негативну рефернцу за предмет који није истоврстан предмету
конкретне јавне набавке, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да као
средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив.
Банкарска гаранција се издаје у висини од 15% од укупне уговорене вредности без
ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Образац бр. 1 Образац понуде –Материјал за образовање-дидактичка средства и играчке
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

БРОЈ ПОНУДЕ И ДАТУМ ____________________

1. Самостално без подизвођача
2. Самостално са подизвођачем
3. Заједничка понуда без подизвођача
4. Заједничка понуда са подизвођачем ( заокружити у зависности од начина подношења понуде )

Општи подаци о понуђачу:
Пословно име понуђача:
Седиште понуђача:
Матични број понуђача:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Е-mail:
Телефон, телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Подаци о понуди:
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок испоруке (до 15 дана
од дана пријема поруџбине)

Рок важења понуде :
Датум: ______________

_____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од отварања понуде
М.П.

Потпис одговорног лица
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Образац 1а Подаци о члану групе (попуњава се уколико понуђач иступа у заједничкој понуди):
Пословно име члана групе:
Седиште:
Одговорно лице:
Лице за контакт:
Телефон, телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
ПИБ:
Општи подаци о подизвођачу ( попуњава се уколико понуђач наступа са подизвођачем ):
Пословно име подизвођача:
Седиште подизвођача:
Одговорно лице:
Лице за контакт:
Телефон, телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
ПИБ:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Датум: ______________

М.П.

Потпис одговорног лица
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Образац 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА И УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Једини
ца мере

Колич
ина

Магнетна табла + елементи за таблу који развијају креативност,
организационе способности и едукује децу на тему саобраћаја и
животињског света.Деца на табли могу да цртају окружење на
тему саобраћаја (улица, аутићи...) или на тему животињског
света (фарма, шума, кућица...), а потом распоређивати магнете по
креираним сликама.Табла се може склопити у сточић погодан за
разне стоне игре.Сет садржи таблу за цртање,сточић, магнете,
столичицу за седење, фломастер и сунђер.
Дмензије:h 98cm, табла 50x50 cm , паковано у кутију
Гумени конструктор -конструктор сет садржи 50 гумених
елемената у облику људских фигура 7x5 цм, у пет различитих
боја.Систем повезивања је преко ребрастих гумираних
завршетака које има свака фигура.Фигуре се могу повезивати у
низове, пирамиде, у другарски ланац, хоризонтално, вертикално,
уз сортирање, моторичке и говорне вежбе на тему другарства,
мећ.односа, сличности и разлика и света који нас
окружује.Погодно
за
конструктивне
игре
и
развој
социјализације.Паковано у пластичној провидној гајби са
поклопцем и ручком.Дим.гајбе:26x18 h-13cm
Велике коцке-произведене од врхунске, атестиране пластике
која је омекшана тако да се делови лако склапају и
расклапају.Ивице су заобљене и безбедне, а паковањe садржи и
разлчите додатне елементе за стилизовање разних облика
(кровови, точкови, мостови,палубе...).Дим. најмањег елемента:
5x2,5 h 4,5 cm; дим.највећег елемента :7x5 h 4,5
cm;дим.паковања:34x24x22 cm пластична гајба са поклопцем
Колица за бебе-лагана колица у више пастелних боја.Висок
положај дршке обезбеђује правилно држање детета.Материјал је
тврда пластика високог сјаја.Колица су ливена од чврсте
пластике што гарантује њихову трајност и смањује могућност
ломљења.Седећи положај, мотив принцезе на колицима и пуфна
на рукохвату.Дим. 47x33 h 62 cm
Бебе - гумене лутке без косе и са различитим изразима лица и
различитом гаредеробом, безбедне без делова који се могу
почупати и одгристи Дим лутке: h 20 cm
Сет за музичку едукацију у ранцу-мањи (металофон,
даире,звончичи,триангл....).Комплет ударачких инструмената за
прве музичке коракеДимензије ранца: h30 фи 20 cm
Геометријска уметаљка са 5 висина-неколико нивоа
активности за развој математичког мишљења, уметаљка,
конструктор погодна за упознавање форми, сортитање по боји,
облику и величини;Садржај:дрвено постоље у које се умећу
разни геометријски облици, 20 геометријских тела у 4 облика 4
боје и 5 висина;Димензије. 22x18x11
Аутићи-мини, несаломљиви од веома квалитетнe пластике,
компактни, при ударцу или паду се не ломе, различитих боја и
типова аутића.Дим.17x8,5 h10 cm
Троспратна колица за мале докторе „Ординација“-колица
имају три нивоа и комплетан прибор за игру лекара:стетоскоп,
маказе,наочаре,
бубрежњак,
шприц,темпратурне
кртоне,флашице...Колица могу имати и функцију гуралице и
ходалице.... дршка је високо постављена и гарантује правилно
држање леђа детета при кретању. Димензије:45x30 h 50cm

ком

2

ком

7

ком

3

ком

5

ком

12

ком

20

ком

2

ком

55

ком

15

Математички дрвени комплети -дрвени сетови са преградама у
којима се налазе фигуре различитих облика, величина и боја
погодних за класиф., ређање у низове и упознавање са разнум
геом. облицима и бојама.Уз кутију је и поклопац који служи као
подлога за слагање Геометрија- класе и серије- у 7 преграда
Дим.36x28 h 7 cm

ком

7

Опис артикла

Поједина
чна цена
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВом

16

11.

Математички дрвени комплети- дрвени сетови са преградама у
којима се налазе фигуре различитих облика, величина и боја
погодних за класиф., ређање у низове и упознавање са разнум
геом. облицима и бојама.Уз кутију је и поклопац који служи као
подлога за слагање
Дрвена кутија са 6 преграда Дим.36x28 h 8 cm

ком

7

12.

Лутке /бебе са функцијама безбедне без делова који се могу
почупати и одгристи -беба пипи гумена-комплет садржи лутку
са пеленом и бенкицом, ношу и флашицу. Беба пије воду и
пишки. Дим. h 40 cm
Пластични конструктор са пуно додатака-паковање садржи
кровове, точкове, полулопте, заобљени кровове... који
омогућавају прављење разних фигура, животиња, авионе,куће,
дрвеће...Елементи су заобљени, максимално обрађени, од
омекшане пластике чиме се гарантује безбедност у
игри.Паковање у пластичној кофици са поклопцем ширине 20 цм
и висине 30 цм Димензије:од 3-12,5 cm h 2,5 cm
Логичко-геометријска мрежна слагалица са пвц кутијом за
одлаганје делова и мрежном уметаљком-сет садржи 92
елемента(круг, полукруг, квадрат, троугао, петоугао.. димензија
2,7-3,5 цм) у разним бојама за уметање, једну пвц координантну
мрежу 7x7 поља, шест двострано осликаних табли са задацима
24x24 цм и пвц кутију са постолјем за слагање и одлагање
садржаја 4x24x5
3д конструктор чији су елементи у облику пуззле-ситне (504
дела у разним бојама 25x15 мм) –конструктор израђен од од
специјалног гумираног материјала.Његови делови могу се
међусобно уклапати са свих страна и комбиновати у
најразличитије 2Д и 3Д облике.Поред креативности развија
стрпљење, прецизност и фину моторику. Димензије кофице: h 20
цм, fi 20 cm
Домаће животиње – сет садржи гумене фигуре животиња у 6
облика, 6 боја-72 комада.Димензије:3,5x3 цм, паковано у пвц
тегли.Погодно за бројање и сортирање.

ком

22

ком

4

ком

2

ком

13

ком

5

Дивље животиње-сет садржи гумене фигуре животиња у 10
облика, 6 боја-120 комада.Димензије:просечна 5 цм, паковано у
пвц тегли. Погодно за бројање и сортирање.
Словарчић букварчић-садржи 5 различитих игара за учење
слова.Прикладно за учење почетног читања и писања, паковано у
кутију.Димензије:38x5 h 25 цм
Вијаче-конопац за прескакање, дужине 2 м са дршкама

ком

5

ком

1

ком

15

Друштвена игра Не љути се човече -мапа за игру 32x32
укоричена и двострана-са једне стране за 4 , а са друге стране за 6
играча. Димензије: 33x23x4 цм
Дрвени логички блокови у дрвеној кутији-сет садржи 48
дрвених елемената, а у 4 различита геометријска облика и
боје.Елементи се међусобно разликују по дебљини и
величини.Погодни
за вежбе класификације, груписања,
сортирања.Дно кутије је обележено тако да сваки елеменат има
своје место на које се поставља.Димензије највећег квадрата: 7
цм, а најмањег 3,5 цм, дим. Кутије 25x16x8 цм
Конструктор у гајби-конструктор чине пластични савитљиви
штапићи различити дужина који се повезују по
хоризонтали,вертикали, кружно... уз помоћ крстастих
везица.Развија организационе способности. Паковано у
пластичној
провидној
гајби
са
поклопцем
и
ручком.Дим.гајбе:26x18 h 13 цм, дим. Елемената 20 цм , садржи
400 делова
Кофер судићи-садржи комплет судића за 4 особе: шољице,
тањириће,кашике
,
виљушке,
ножиће,
шерпице
,
кутијице.Димензије:25x12 h 20
Гумене животиње-домаће-од меке гуме, сет садржи 6 врста
животиња (коњ, крава, јарац, бик, овца и свиња)
Гумене животиње-дивље-од меке гуме – сет садржи 6 врста
животиња (горила, лав, тигар,слон, носорог, нилски коњ)
Логички низови у дрвеној кутији- сет састоји се од 5 табли које
се постављају вертикално у лежиште на кутији чиме се деци
задаје задатак правилног низања перли по облику и боји .Развија
логику, моторику и опажање.Садржи 5 задатака, 5 штапова и 45
великих дрвених перли величине 3 цм. Димензије кутије:33x32x5
цм
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27.
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Логички блокови у боји-комплет садржи 60 чврстих пластичних
делова у асортиману од 5 различитих геометријских облика у три
боје и две дебљине, постоље за сортирање и чување делова и дно
кутије са уметаљком. Димензије највећеег квадрата су 7,5 цм, сви
мањи елементи су ¼ већег елемента у низу истих облика.
Димензије кутије: 29x18x2,5 цм
Дрвени магнети животиња и дрвени магнети саобраћаја –
комплети погодни за упознавање врсте
и изгледа
животиња/саобраћајних елемената, за игре класификације, рад са
скуповима (водени и ваздушни саобраћај/дивље и домаће
животиње).Паковано у дрвеној кутији.Димензије елемената 8 цм
Дрвене оклагије за моделовање-комплет од 6 дрвених оклагија
са 6 различитих рељефних текстура за моделовање.Омогућавају
креирање великог броја различитих шаблона од глине или
пластелина. Димензије 18 цм
Боцкалице паковане у кутији микс 160 комада ситни облици

ком

2

ком

60

ком

30

ком

4

Конструктор у боји –гумени-садржи мидиум
мекане
геометријске облике различитих боја израђени од специјалног
материјала (сунђер-гума) дебљине 3,5 цм.У паковању има 80
елемената. Паковано у провидној кеси са рајфешлусом
Крупни ротирајући конструктор-омогућава ротирање и
степенасто слагање(један елеменат на други), елементи се могу и
бочно повезивати,а због кружне базе сложени елементи се могу
ротирати око осе. Деца могу да конструишу различите 3Д
облике(хеликоптере,ветрењаче...)Садржи 64 елемента. Паковање:
пластична гајба 45x31 h 18 цм
Камиони велики-кипери-камион са покретном кабином и
приколицом која има 3 положаја за истовар. Врата приколице се
отварају. Димензије:45x18 h 22 цм

ком

4

ком

3

ком

10

Дрвени магнети бројеви -паковање садржи 37 разнобојних
магнетних дрвених фигура у облику бројева и симбола основнох
математичких операција.Паковано у дрвеној кутији 15x15x5 цм,
димензије елемента 4,5 цм
Конструктор „јеж“мекани од 108 елемената-садржи гумиране
елементе
јежасте
структуре
у неколико
различитих
облика(троугао, квадрат, штап, јежасте точкове...) Паковано у
пластичну кофицу
Дрвени танграм- комплет са задацима и сталком-садржи
дрвене геометријске облике у боји и 8 дрвених табли са
задатцима за слагање геометријских композиција по облику боји
и положају појединачних елемената.Садржи и сталак/држач за
задатак(таблу).Паковано у дрвену кутију димензије 33,5x22,5x4,5
цм
Конструктор мој град- конструктор делови за грађење кућица
различитих димензија које уклапањем постају град.Израђени од
висококвалитетне
пластике.Паковање
садржи
36
елемената.Димензије паковања 34,5x58,5x44 цм
Пертлање-животиње и пертлице- сет садржи 9 различитих
рељефних ПВЦ фигура животиња у 3 облика(меда, пас, патка), у
три боје и 27 разнобојних пертлица за пертлање. Димензије
фигуре од 14 до 19 цм
Математички штапићи-сет од 1000 пластичних штапића у 10
Различитих боја,дужина штапића је 10 цм фи 3 мм
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Лото лице-наличје-игра садржи 24 лото картице и 4 лото
двострано осликане табле, тако да се игра може играти на два
начина у зависности од узраста деце.Паковано у кутију
димензије 26x26 цм
Лото мерење и мерне јединице-игра садржи 24 лото картице и 4
лото двострано осликане табле погодне за упознавање деце са
различитм појмовима који се односе на мерење.Паковано у
кутију димензије 26x26 цм
Мапа Европе-пазла слагалица-упознаје децу са главним
обележјима европских земаља (из области привреде, културе,
религије...), њиховим главним градовима и заставама.Слагалица
има 204 елемента димензије 47x33.Паковано у папирну кутију
димензија 25x38x5 цм
Хула хоп разнобојни-модерног дизајна , пругасти дезен
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Гумени конструктор са елементима /фигурама домаћих и
дивљих животиња-конструктор садржи 72 гумене 3D фигуре
домаћих и дивљих животиња 6x6 цм са јасно осликаним лицима.
Фигуре се повезују преко ребрастих гумених завршетака које има
свака фигура. Фигуре се могу повезивати у низове,
пирамиде....Паквано у пластичној провидној гајби са поклопцем
и ручком.Димензије гајбе:26x18 h13 цм
Конструктор- са ситним коцкама-У паковању се налази 19
врста ситни коцки и осталих елемената, лако се склапају и
расклапају , у разним бојама. Код деце развија креативност и
способност за грађење.Паковано у кантицу са поклопцем и
ручком. Димензије: h 20 цм
ЗОО конструктор- 3 Д плочасти конструктор са дивљим
животињама, 141 елеменат у кутији.Димензије:42x7x32 цм
Знакови за семафор-комплет саобраћајних знакова са
постољима за формирање полигона.Идеално средство за
упознавање основних
правила и организовање бројних
такмичарских игара.Комплет садржи 6 знакова и 3
постоља.Висина знака:70-75 цм
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Дрвене уметаљке са деловима тела-едукативна уметаљка где
се код одговарајућег назива поставља одговарајућа фигура која
приказује неки део тела.Димензије:30x22,5x1 цм
Графомоторичка табла у облику крокодила са разним
инструментима за свирање на њој-садржи комплет моторичких
и музичких инструмената на дрвеној табли (добош, ксилофон,
звончиће, звечку, палице за удараљке..Димензије.94x5,5 h 29
Конструктор са елементима у облику шрафова-садржи 4 врсте
шрафова различитог облика и боје.Базе шрафа су у облику
троугла, квадрата, шестоугла и крстића са одговарајућом
матицом са којом чине пар.паковано у пластичној тегли са
поклопцем и ручком.Садржи 32 комада. Димензија тегле:22x14
цма дим. Елемента је 6,5x4,6 цм
Гумени ребрасти конструктор-облици- паковање садржи
гумене елементе различитих облика (круг, полукруг, елипса,
трапез) и боја.елементи се међусобно уклапају са свих страна
системом
жљебова
који
се
налазе
на
ободима
елемената.Паковано у пластичној провидној тегли са поклопцем
и ручком и садржи 64 елемента. Димензије елемената: од 3-7
цм,дим. тегле h 19 фи 14 цм
Мемо питалице воће и поврће-игром меморије деца спајају
паровекоји приказују исти појам али у две фазе.Садржи 24
картице 12 са основним и 12 са додатним инфирмацијама о
конкретној теми (укупно 12 парова).Димензије:26x9x5 цм
Магнетни комплет обуци лутку-дрвени магнетни комплет који
омогућује међусобно повезивање елемената магнетима.Садржи:
лутку,гафдеробу, фризуре, постоље...
Тобоган-чврст и стабилан тобоган од дуване пластике са
безбедним граничником и и спустном задршком.Димензије: h114
цм, спустни део 133 цм
Моторичко креативне шишарке са пертлицама за ткање и
креирање-комплет од 12 разнобојних пластичних шишарки које
су заобљене и савитљиве и служе као подлога за ткање и
уплитање вунице, пертлица итд. До најразличитијих креација
(корпице, фигуре...).Сет садржи 12 шишарки димензија од 6,5 до
9 цм, пертлице за ткање.Паковано у пластичној провидној гајби
са поклопцем и ручком. Димензије гајбе су 26x18 h 13 цм Садржи
60 елемената
Конструктор копчалице- сет од 500 елемената у облику диркера
(ди. фи 2 цм) у 10 боја.Елементи се нижу један за другим по
систему копчања.Паковано у ПВЦ провидној тегли са ручком.
Сет логичких низова у дрвеној кутији-сет се састоји од
дрвених табли које се постављају вертикално у лежиште на
кутији .На њих се нижу перле по боји и облику.Сет садржи:5
задатака,5 штапова, и 45 великих дрвених перли величине 3 цм
Димензије кутије :33x32x5 цм
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Лото саобраћај-игра садржи 4 лото табле и 24 лото картице на
којима
су
представљени
елементи:друмско-шинског
саобрачаја,авио саобраћаја, речно- поморског саобраћајаи
наменска возила.Димензије кутије:26x26 цм
Гмизавци-од изузетно меке и безбедне гуме.Паковање садржи 6
врста животиња (алигатор, гуштер,змија , пацов, жаба и паук)
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Графомоторички интерактивни параван-сет садржи 4 велика
параванаса различитим функцијама за вежбање фине и крупне
моторике,упознавање појмова, броја скупа, облика и
боја,двострани графомоторички лавиринтброј/скуп, кружну
повлачилицу, прозор огледало и точак и геометријску
рачунаљку/низалицу.Материјал:дрво; Димензије:120x120 h 76 цм
Мемо питалице домаће животиње-спајају се парови који
приказују исти појам у две фазе.Садржи 24 картице, 12 са
основним информацијама и 12 са додатним информацијама о
конкретној теми (укупно 12 парова)Димензије кутије:26x9x5 цм
Мемо питалице учимо да гледамо на сат- спајају се парови који
приказују исти појам у две фазе.Садржи 24 картице, 12са
основним информацијама и 12 са додатним информацијама о
конкретној теми(укупно 12 парова)Димензије кутије:26x9x5 цм
Саобраћајни полигон у кутији-Садржи 61 елеменат:крупне
коцке,саобраћајне знаке,аутиће, рампе кровове и стазе.Димензија
кутије:41x40x9 цм
Графомоторички лавиринт-дрвени лавиринт са 8 задатих
кривих и правих путањи и 20 полуга са кружним ручицама за
кретање по лавиринтуДимензије:29,5x29,5 h7цм
Дрвена коцка уметаљка са ручком-Дрвени модел коцке са
прорезима за уметање одговарајућих облика.Коцка је у натур
боји дрвета са ручком од канапа.Елементи за уметање(13
елемената) су разнобојни и разних геометријских облика(9
различитих врста геом. облика) Димензије 15x15x15
Конструктор XL блок-30 комада коцки
пакованих у
пластичном прозирном ранцу (кровови, точкови, мостови.,
палубе...)
Дрвена уметаљка са темом купатила/хигијене-сви елементи
сета , који се умећу имају дрвене дршкице
Изрази лица креирај гримасе и осећања-сет садржи двострано
осликана магнетна постоља,сличице на задату тему које су
израђене од гумираног магнета који се ставља у постоље,
употпуњујући слику.Димензије:34x26 цм
Магнетни геометријски облици на магнетним таблама у
дрвеном коферу-сет садржи 42 дрвена магнетна геомтријска
облика у 5 различитих боја и 12 картица димензија8,5x10 цм са
задацима за слагање.Дрвена кутија садржи 2 магнетне табле, које
скуже као подлога и постоље за слагање елемената.Постоље за
слагање
се
може
поставити
и
хорзонтално
и
вертикално.Димензије навећег кварата:7 цм а, најмањег 2
цм;Димензијекофера:28,5x28,5x4 цм
Падобран за групну игру-Идеално средство за подстицање
кооперације, интеракције,развоја моторичких и социјалних
вештина.Материјал:разнобојно импрегрирано платно, пречник
600 цм,паковано у врећи од импрегнираног платна
Велика дрвена кућица за лутке-Комплетно опремљена дрвена
кућица ѕа лутке на три спрата, отворена са три стране, са
преграђеним просторијама, прозорима и клизним улазним
вратима.У свакој просторији се налази наменски намештај за
дату просторију-када и лавабо у купатилу,кухињски елементи у
кухињи, сто и столице у трепезарији...На тераси се налази
ѕаштитна ограда. Димензије 42x68x40
Дрвена тас вага са теговима-дрвена вага
са два таса и
постољем на коме су уметнута четри тега различита по
грамажи.Тегићи се стављају на тас и дете кроз игру учи о мерним
јединицама и препознаје лакше од тежих предмета
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Цилиндри у блоковима-градација 4/1-сет се састоји од 4 дрвена
блока о којих сваки садржи 10 дрвених цилиндара који се у њих
умећу.Омогућују деци да визуелно виде разлику иумеђу наизглед
сличних предмета.
I блок-цилиндри се међусобно разликују по висини и пречнику,
I I блок-о најтањег до најдебљег, I I I блок-од високих и танких
до кратких и широких, IV-од ниских до високих при чему се
пречник цилиндра не мења .Димензије:46x8,5x7 цм
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74.
Кула пинк са постољем-димензије 14x60x14 цм, састоји се од 10
коцки које се градативно повећавају по 1цм 3 до 1000 цм 3, тј.
Странице коцки су у распону од 1 цм до 1 дм.Коцке се међусобно
налазе у пропорцији и одговарају бројевима 1-10 на
куб.Паковање садржи и постоље за грађење куле.Димензије
најмањег елемента:1x1 цм,

20

75.

Уметаљка „рото низ“-дрвена мултифункционална зупчаста рото
уметаљка која се састоји од дрвеног постоља са 9 елемената за
уметање и сортирање по боји и облику(3 геометријска тела h 8
cm 3 колор прстена са геометријском уметаљком и 3 ѕупчаника) и
постоље са три штапа.Димензије28x1 цм h 8 цм
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Ролокостер стони-са дрвеним перлицама, жичаним лавиринтима
и фигурама воћа.Димензије:20x14 цм h 17 цм
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Ролокостер сточић са перлицама-са неправилно распоређеним
жичаним путањама и дрвеним перлицама по површини сточића
у разним бојама које се по њима возе и нижу. Димензије фи 38
h 68
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Плоче са бројевима-сет садржи дрвене плочице са бројевима од
1-9.Дете кроз вежбе учи бројеве од 1-99 и повезује количину са
одговарајућим бројем.Димензије 42,3x17x5,9
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Вретенасти штапићи-дрвена кутија са 10 преграда и 45 дрвених
вретенастих штапића који деци омогућавају вежбање повезивања
количине и симбола бројева од 0 до 9 које та количина
представљаДимензије кутије: 52x6x18,5
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Штапови-сет садржи 10 дрвених штапова чија се висина и
ширина не мењају, док се дужина мења и повећава за по 10 цм по
штапу
и укупно на крају износи 1м.Рад са овим
штаповимапомаже деци у припреми за рад са бројевимау
математици.Димензије највећег елемента:100x2,5x2,5;димензије
најмањег елемента:10x2,5xx2,5
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Дрвене коцке-десетице- у натур боји која садржи елементе
формиране у десетице и јединице.На најбољи начин приказује
организациону структуру елемената који чине једну
стотину.Модуларно, едукативно упоредиво учило које
представља базу за упознавање основних математичких
релација.Димензије: 10x10 цм
Плоча рачунаљка са куглицама и пијунима-сет садржи
дрвену таблу са обележеним бројевима од 1-9, 9 дрвених пијуна у
кутији, посуду и кутију са 81 перлицом.Производ се користи ѕа
вежбање дељења са дељеницима од 1-81 и делиоцима од 19.Димензије
дрвене
кутије:12,2x9,7+5,5
цм;величина
табле:30x30x0,8 цм
Коцка-састоји се од 8 дрвених елемената у облику коцки и
квадрата у црвеној, плавој и црној боји и табли натур боје које
формирају коцку у коју се елементи ређају. Табла поклопац
садржи задатак за ређање елемената.Димензије 11,5x8,5x11,5
Степенице- градацијске степенице садрже 10 дрвених елемената
у облику квадра који се међусобно разликују по ширини и висини
док им је дужина иста.Уз помоћ њих деца се припремају за рад са
равнинама у геометрији.Димензије највећег елемента:20x10x10
цм, димензије најмањег елемента:20x1x1 цм

85.

Сет геометријска тела и базе-садржи 10 дрвених геометријских
тела различитих облика, 10 дрвених постоља од којих је свако
обликом тачно нмењено за одређено геометријско тело, 10 шема
за свако геометријско тело (2Д приказ).Дете утврђује повезаност
између тродимензионалних фигура са њима одговарајућим
дводимензионалним облицима и базама
тј. Основама
фигура.Висина највишег дела елемента је 10 цм Паковано у
дрвену кутију димензије:37x11x17
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Шаблони за вежбе писања-дрвени рамови са отворима у које се
стављају
геометријски
облици
:троугао,
квадрат,
правоугаоник...Активности у раду са шаблонима омогућавају
развој ситне моторике.Димензије постоља:72x18x4,3 цм

ком

5

87.

Графомоторички
лавиринт-бројеви-Дрвена
плоча
са
графомоторичким лавиринтом по коме деца повлаче мобилне
фигуре бројева до жељених или задатих тачака вежбајући на тај
начин фину моторику

ком

5
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

Мекани гумени конструктор натур 120 крупних елеменатакрупни мекани геометријски облици израђени од геометријског
материјала(сунђер, гума) дебљине 4 цм.Гарантује безбедност у
игри постојаност у слагању, лако одржавање, упознавање облика
и величина. Паковање је у пластичној кеси са рајешлусом.
Димензије најмањег елемента су 4x4 цм а највећег 8x16 цм
Мекани
гумени
конструктор-мултиколор
50
џамбо
елемената-џамбо мекани геометријски облици различитих
боја, израђени од специјалног материјала (сунђер-гума) дебљине
5 цм.Гарантује безбедност у игри.Димензије најмањег елемента
су 5x5 цм а највећег 10x15 цм
Геометријска уметаљка три куле-геометријска уметаљка
облици и боје.Сортирање по боји облику и величини.Садржи
дрвену базу са 3 штапа, 8 кружних, 6 неправилних и 10
коцкастих облика,међусобно различитих боја и величина.
Димензије:28x21x9 цм
Математички сет са прстеновима-Садржи дрвену плочу са 55
дрвених прстенова на вертикалним носачима и са 20
математичких плочица.Задатак је правилно повезати и
изједначити три нивоа приказа броја: плочицу са бројем, плочицу
са тачкама и нареџати на вертикалне носаче тачан број прстенова
који одговара по броју и по боји тачкица којима је представљен
тај број.Материјал-дрво Димензије:42x13x8 цм
Математички дрвени комплети-дрвени сетови са преградама у
којима се налазе фигуре различитих облика, величина и боја
погодних за класиф., ређање у низове и упознавање са разнум
геом. облицима и бојама.Уз кутију је и поклопац који служи као
подлога за слагање Дрвени штапићи –у 9 преграда Дим.36x28 h
6 cm
Гумене лопте - са мотивима познатих дечијих јунака..R 23cm

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком
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УКУПНА ЦЕНА (са испоруком) без ПДВ-a ___________________________

ПДВ:

__________________________

УКУПНА ЦЕНА(са испоруком) са ПДВ : ____________________________

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

Упутство: цена мора бити изражена у динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену
ставку и за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене.У случају да неко поље остане празно, тј.
да није дата цена за неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у разматрање.У колони
„појединачна цена“ потребно је уписати цену производа без ПДВ-а, по јединици мере. У колони „укупна
вредност без ПДВ-а“ потребно је уписати укупну вредност која се добија множењем количине и појединачне
цене за дати производ. У колони „ укупна вредност са ПДВ-ом“ потребно је вредност без ПДВ-а увећати за
ПДВ.
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
ЧЛАНА 76. ЗЈН у ЈНМВ 3/2015-д МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И
ИГРАЧКЕ
ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 124/2014 и 14/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________________________
Адреса: _________________________________________ , Матични број: ______________ ,
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 3/2015-д
-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ , и то да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Испуњава и све додатне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 3/2015д-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ и то :
1)неопходни пословни капацитет - да је понуђач у претходним пословним годинама
(2014., 2013., и 2012.) остварио укупан приход од продаје најмање у вредности од
3.000.000,00 динара;
2) неопходан финансијски капацитет- да понуђач није био у блокади више од десет дана
у последњих годину дана;
3)довољан кадровски капацитет – да има најмање три запослена лица на неодређ. време
4) довољан технички капацитет – да у моменту подношења понуде поседује
/користи минимум једно доставно возило потребно за транспост предметних добара.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом Изјавом доказује да испуњава све
услове наведене у њој.
Уколико понуду подноси Група понуђача овом Изјавом потврђује се да сваки понуђач
из Групе понуђача испуњава све услове наведене у њој.
Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача:
_____________________

_____________________________

Оразац 4
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН у
ЈНМВ 3/2015-д МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ
ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 124/2014 и 14/2015 ), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач __________________________________________________________________
Адреса: _________________________________________ , Матични број: ______________ ,
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 3/2015-д,
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ
и то да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место и датум:

М.П.

_____________________
Место и датум:
_____________________

Потпис понуђача:
____________________________

М.П.

Потпис подизвођача:
____________________________

Напомена:
Понуђач и подизвођач морају да испуне све обавезне услове наведене у тачкама 1) до 4)
ове Изјаве.

Образац 5
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број
124/2014 и 14/2015 ), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
овлашћено лице понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________________________________
Адреса: _________________________________________ , Матични број: ______________
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада и заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Место и датум:
_____________________

М.П.

Потпис понуђача:
____________________________

Образац 6
25

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
КОЈА СЕ ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
У складу са чланом 80. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени
гласник РС“, број 124/2014 и 14/2015 ), под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу

И ЗЈАВУ
У предметној
јавној
набавци
делимично
поверавам
подизвођачу
____________________________ Адреса:______________________ М;Б_____________
од ______ % вредности набавке мале вредности добара, ЈНМВ 3/2015-д – набавка
МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити
већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко
подизвођача.

Место и датум:
_____________________

М.П.

Потпис понуђача:
____________________________
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Образац 7
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_________________________________________________________________________
(пун назив, адреса и матични број Понуђача)
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица ,

______________________________

Образац 8
27

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ НАСТУПАЊА
И ЗЈАВА

У поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈНМВ 3/2015-д - МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ, наступам:
А) самостално
Б) са подизвођачем:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Датум:

________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача,
____________________________

Образац 9
28

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Понуда коју подносим у ЈНМВ 3/2015-д МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ важи _______________
дана од дана отварања понуда.

Датум:

________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

______________________________
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Образац 10
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС, број 124/2012 и 14/2015 ),
понуђач ________________________________________________ из
____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

у ЈНМВ 3/2015-д МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕСТВА И
ИГРАЧКЕ, као следи у табели:

Врста трошка

Износ трошка у РСД

Укупан износ трошка припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења.

Датум:

________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

______________________________

Образац 11
30

Деловидни број:
Датум:_________ 2015.године
МОДЕЛ У Г О В О Р А
о додели јавне набавке мале вредности
набавка добара- ЈНМВ 3/2015-д МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА

СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ Нови Бановци, насеље Бановци Дунав, Кабларска бб коју заступа директор Борислава Бањеглав Клаћик, МБ 08174261,
ПИБ 100487468, ТР бр. 840-521661-46 код Управе за Трезор, у својству Наручиоца (у
даљем тексту Наручилац) с једне стране и
_____________________________________________________________________________
са седиштем у ______________________________, улица и број ____________________,
ПИБ:__________________________. Матични број: _________________________________
Број рачуна: _________________________ Назив банке:_____________________________,
кога заступа______________________________________(удаљем тексту: Добављач) са друге
стране закључили су
дана _______________ 2015. године у Новим Бановцима следећи
У Г О В О Р
о додели јавне набавке мале вредности
набавка добара- ЈНМВ 3/2015-д МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА

СРЕСТВА И ИГРАЧКЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Предшколска установа „ РАДОСТ “ Нови Бановци у
својству Наручиоца у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2015. године
изабрала Добављача „_____________________“ из _______________________, као најповољнијег,
дел.број и датум одлуке о додели уговора __________ 2015.године, за набавку МАТЕРИЈАЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ-ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ за потребе Предшколске установе
"Радост" Нови Бановци.
Члан 2.
Предмет овог уговора је испорука МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ- ДИДАКТИЧКИХ
СРЕДСТВА И ИГРАЧАКА за потребе Предшколске установе "Радост" Нови Бановциа и ближе је
одређен усвојеном понудом- спецификацијом Добављача број ________од ________2015. године
која је код Наручиоца заведена под дел.бројем_________ од ______ 2015. године и саставни је део
овог уговора.
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Добављач је дужан да се у погледу: врсте, количине, квалитета и осталих карактеристика добара
која су предмет овог уговора у свему придржава понуде из члана 2. овог Уговора.

Члан 3.
Уговорена цена:
Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате у Понуди.
Добављач се обавезује да испоручи МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - ДИДАКТИЧКА
СРЕДСТВА И ИГРАЧКЕ из Понуде- спецификације, по укупној цени од _________________
динара без ПДВ-а, односно по укупној цени од ____________________ динара са ПДВ-ом..
Осим вредности добара која су предмет набавке цена обухвата и трошкове превоза до
наручиоца.
Члан 4.
Уговорне стране сагласно утврђују да корекција уговорене цене добара која је предмет овог
уговора, није дозвољена за време опције понуде.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене добара неће мењати у периоду од _____
дана (минимум 60 дана) од дана закључења Уговора.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац задржава право да у току трајања реализације
овог уговора коригује уговорене количине, у зависности од сопствених потреба, као и финасијских
могућности.
Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, према динамици и количини
коју одреди Наручилац.
Члан 5.
Добављач се обавезује да Материјал за образовање-дидактичка средства и играчке из
члана 2. овог уговора испоручи у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене
понуде. Ако се записнички утврди да Материјал за образовање-дидактичка средства и играчке које
је Добављач испоручио наручиоцу има недостатке у квалитету и очигледних грешака, Добављач
мора исте о свом трошку заменити новим, која има једнаке или боље карактеристике.
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара.
Члан 6.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца изврши испоруку добара из члана 2. овог
уговора у року од ________ дана ( попуњава добављач) од дана пријема писмене поруџбине
представника понуђача.
Место испоруке је централни објекат ПУ „Радост“ Нови Бановци.
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Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице наручиоца у месту
испоруке изврши квалитативан пријем, што се потврђује записником, који потписују присутна
овлашћена лица Добављача и Наручиоца.
Члан 7.
Записник из члана 6.овог уговора и достављени рачун Наручиоцу, представљају основ за
плаћање уговорне цене.
Наручилац се обавезује да Добављачу уговорену цену исплати у року од 45 дана од дана
добијања
исправне
фактуре
на
рачун
Добављача
број__________________________________________
отворен
код
пословне
____________________________банке.(попуњава Добављач)
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између уговорених страна не буду решени споразумно, уговара се
надлежност Привредног суда у Сремској Митровици..
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се за 2015.годину.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
одобрених средстава.
Члан 10.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири ) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе
уговорне стране.
ЗА ДОБАВЉАЧА
____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________

Модел уговора добављач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава
Добављачч''), ПАРАФИРА СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, чиме се потврђује да
се слаже са моделом уговора.
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