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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке број ЈНОП-44/2019.дел.бр.510 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку ЈНОП-44/2019, дел.бр. 511 припремљена
је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
Адреса: Павла Симића 9., 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.predskolska.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП -44/2019 су добра – опрема за објекат у
Старим Лединцима
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Напомена уколико је набавка обликована по партијама
Набавка је обликована по партијама. (две партије)
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Горан Милић,
Е - mail адреса (или број факса): goran.uprava@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП-44/2019. су добра – опрема
-Шифра из општег речника јавних набавки: 39161000; 38000000;

2. Врста оквирног споразума
Не закључује се оквирни споразум.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС
Партија бр. 1.-

Административна опрема за Старе Лединце

Red.br

OPIS
Клима- 12
капацитет клима уређаја 12000BTU
капацитет хлађења 3,22 kW
капацитет грејања 3,22 kW
R22 gas
енергетска класа хлађења E
енергетска класа грејања E
EER koeficijent 2,41
COP koeficijent 2,60
Self clean,Turbo mode,auto mode,auto
restart,samodijagnostika kvarova,sleep mode,soft start,LED
skriveni ekran,timer, zaštita ventila spoljne jedinice
подручје рада -7C do 43C

1

Količine

4
Усисивач (карчер, тип WD4, или одговарајући)Чишћење
филтера притиском на дугме
- Мрежа: 230В/50Хз
- Снага: 1000W (Проток ваздуха и усисна снага
одговарају усисивачу од 1600W)
- Пречник прикључне цеви: 35мм
- Прикључни кабел: 5 метара
- Запремина посуде: 20 литара
-Усисно црево: 2.2м

2

4
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3

Машина за прање веша (бела техника) Капацитет 8 кг
Енергетски разред: А+++
Боја апарата: Бела
СенсоЦаре
Инoвативна конструкција и дизајн бубња - СпаДрум
Капацитет: Капацитет 8 кг
Запремина бубња: 64 л
Врста екрана: Електронско управљање са ЛЕД екраном
Регулисање почетка рада (24 х)
Подесив број обртаја центрифуге
Хладно прање: са дугметом
Персонализована подешавања за све програме
23 програма
Основни програми: Памук, Вуна, Брзо прање QуицкWасх, Миx синтетика, Ручно прање
Посебни програми: БиоWасх / МyФаворите / НигхтWасх
/ ПерфецтБлацк / СпортWасх / Брзи програм за памук
30°Ц - 17 минута / Памук 20°Ц
Предпрање
Могућност искључивања центрифуге
Подешавање температуре
Брзо прање
Звучни сигнал
СтерилТуб - антибактеријски програм
СтаблеТецх странице машине - за стабилнију и тишу
веш машину
СенсорИQ - Сензорска технологија
Тихи рад
ТоталWеигхт Цонтрол
Сервисна дијагностика
Ручно извлачење
Сензори: Сензор нивоа воде
Димензије апарата (ШxВxД): 60 × 85 × 60 цм

2

ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ СА КЛИЗНИМ ВРАТИМА дим.
1200/300/600 мм - у потпуности израђен из нерђајућег
лима АиСи304 (ЦрНи 18/10) дебљине 1 мм - ивица
између полице и леђне облоге заобљена са радијусом
Р=8 мм - клизна врата са двоструким зидовима и ПВЦ
точкићима који обезбеђују нечујно и лако клизање

4

2
ГАРДЕРОБНИ МЕТАЛНИ ОРМАН ДВОДЕЛНИ + КОСИ
КРОВ -дим.2050x600x500 мм,
- број одељака ½, пластификација светло сива (РАЛ
7035),стопице, вертикална разделна преграда за прљаву
И чисту одећу, на вратима у горњој И доњој зони
перфорирани квадратни отвори 10x10 мм предвђени за
вентилацију на површини 150x100 мм, цилиндар бравице
са два кључа немачке производње, на вратима утиснуте
плочице за натпис имена корисника, унутар кабине испод
полице у горњој зони се налази шипка са кукицама за
качење одеће

5

2
Шоља за белу кафу, материјал 18/10 нерђајући челик,
запремина 0,2 лит, дебљина материјала 0,8мм/1,5 мм

65

6
Тањир плитки, материјал 18/10 нерђајући челик, дебљине
0,8 мм,пречник фи 22 цм

7

65
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8

Тембало дубоко, материјал 18/10 нерђајући челик,
дебљина 0,8 мм, пречник фи 16цм

65

Кашика, средње величине, материјал 18/10 нерђајући
челик, дужине 19,5 цм, дебљина материјала 2 мм

9

65
Виљушка ,средње величине, материјал 18/10 нерђајући
челик, дузине 19,5 цм, дебљина материјала 2 мм

10

65
Чинија за салату и воће, запремине 2 лит,материјал 18/10
нерђајући челик, дебљина 0,8 мм, фи 20 цм, дубина 11 цм

11
12

65
Нож за мазање метални

65

Супијера са поклопцем, материјал 18/10 нерђајући челик
запремине 2,5 л, дебљина материјала 1/2мм, пречника
фи 24, висине 12цм

13

12
Корпица за хлеб решеткаста, РФ, фи 20,5 цм, израђена
од нерђајућег челика ЦрНи 18/10

14

12
Чајник, материјал 18/10, нерђајући челик, запремине 2л ,
висине 19цм

15

12
Тацна округла, маријал 18/10, нерђајући челик, фи 34,
дебљина 0,8мм, висине 4,0цм

16

8
Лонац од иноx-а, пречника 20x17цм, запремине 5,3л са
поклопцем

17
18

4
Лонац од иноx-а, пречника 24 цм x 24, запремина 10,5 л, с
поклопцем

4

Сипаћа кашика 18/10, нерђајући челик, запремина 1 л,
дужина дршке са куком за качење 41 цм, дебљина
материјала 1/2мм

19

8
Сервир колица троетажна, израђена од иноx-а, носивост
100кг, са четири покретна точка, на два точка кочнице,
димензија маx 860 x 540x940 мм

20

2
Нож за сечење, дужина сечива 20цм, нерђајући челик са
пвц дршком, "ДИЦК" или одговарајуће

21

4
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22

23

Термос канта за ношење хране- Сви елементи термоса,
сем полиетиленског међупоклопца и доње гумене карике
израђени од киселоотпорног нерђајућег челика Ч.4580
(АИСИ304). Дебљина посуде 1 мм.Полиетиленски
поклопац се треба имати могућност скидања ради
прања.Термос треба да имагумену карику на доњем делу
са спољашње олате која спречава клизање у транспорту и
омогућава да се посуде могу ређати једна на другу.
Наспољашњој страни се налазе три механизма за
затварењетермос посуде.Механизми за затварање су
израђени од иноксаАISI 304 деб.1,5 и 2,0мм,шипкастог
материјала фи 6мм.Сваки механизам се може подешавати
по висини једноставним одвртањем или завртањем,што
обезбеђује максимално дихтовање
поклопца.Наспољашњој страни се на две стране
налазезаварене ручке,које се налазе у носачима,тако да
се ручке могуокретати у луку од 90 степени.На поклопцу
се такође налазизаварена ручка за подизање,која се
налази у носачима тако да се ручка може окретати у луку
од 180 степени Запремина 15 литара..
Термос канта за ношење хране - сви елементи термоса,
сем полиетиленског међупоклопца и доње гумене карике
израђени од киселоотпорног нерђајућег челика Ч.4580
(АИСИ304). Дебљина посуде 1 мм.Полиетиленски
поклопац се треба имати могућност скидања ради
прања.Термос треба да имагумену карику на доњем
делуса спољашње олате која спречава клизање у
транспорту и омогућава да се посуде могу ређати једна
на другу. Спољни пречник посуде је 340 мм. Унутрашњи
пречник посуде 310 мм. Наспољашњој страни се налазе
три механизма за затварењетермос посуде.Механизми за
затварање су израђени од иноксаАISI 304 деб.1,5 и
2,0мм,шипкастог материјала фи 6мм.Сваки механизам се
може подешавати по висини једноставним одвртањем
или завртањем,што обезбеђује максимално дихтовање
поклопца.Наспољашњој страни се на две стране
налазезаварене ручке,које се налазе у носачима,тако да
се ручке могуокретати у луку од 90 степени.На поклопцу
се такође налазизаварена ручка за подизање,која се
налази у носачима тако да се ручка може окретати у луку
од 180 степени
Запремина 25 литара.

4

4
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24

Термос канта за ношење хране - сви елементи термоса,
сем полиетиленског међупоклопца и доње гумене карике
израђени од киселоотпорног нерђајућег челика Ч.4580
(АISI304). Дебљина посуде 1 мм.Полиетиленски
поклопац се треба имати могућност скидања ради
прања.Термос треба да имагумену карику на доњем делу
са спољашње олате која спречава клизање у транспорту и
омогућава да се посуде могу ређати једна на другу.
Спољни пречник посуде је 340мм. Унутрашњи пречник
посуде 310 мм.. Наспољашњој страни се налазе три
механизма за затварењетермос посуде.Механизми за
затварање су израђени од иноксаАISI 304 деб.1,5 и
2,0мм,шипкастог материјала фи 6мм.Сваки механизам се
може подешавати по висини једноставним одвртањем
или завртањем,што обезбеђује максимално дихтовање
поклопца.Наспољашњој страни се на две стране
налазезаварене ручке,које се налазе у носачима,тако да
се ручке могуокретати у луку од 90 степени.На поклопцу
се такође налазизаварена ручка за подизање,која се
налази у носачима тако да се ручка може окретати у луку
од 180
Степени.
Запремина 30 литара..

4

Фрижидер - комбиновани
Положај замрзивача: Горе
Енергетска класа: А+
Потрошња енергије: 0.619 кWх/24х
Ниво буке: 40дБ(А)
Физичке карактеристике
Боја: Бела
Висина: 146.5цм
Ширина: 54цм
Број врата: 2
Маса: 41.5кг
Паковање: Посуда за лед
Запремина: 223л (177л фрижидер; 46л замрзивач)
Остало
Додатне функције: Светло
Остало: Антибактеријска корпа
Рекламациони период: 60 месеци

25

2
Електрични шпорет за домаћинство са 4 рингле,
енергетска класа А
карактеристике рерне запремина 71 лит, додатне
функције:светло,механичке команде карактеристике
плоче за кување: тип плоче -рингле,број грејних зона 4,
додатне функције:механичке команде
боја бела,димензије:висина 85цм,ширина 60цм,дубина
60цм,маса 42,3кг,врата од пуног стакла(фиксно)
рекламациони период 60 месеци

26

1
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USLOVI:
Уз понуду је потребно доставити техничку документацију из које се недвосмислено може
утврдити да понуђени уређаји задовољавају наведене минималне техничке карактеристике.
Техничка документација и сертификати могу бити достављени на енглеском језику с тим да
наручилац задржава право да од понуђача затражи да поједине делове достављене техничке
документације преведе на српски језик.

Уколико проспекти/каталози не садрже све карактеристике за наведену опрему понуђач је
дужан да уз исти достави слике, опис недостајућих техничких карактеристика као и
недостајуће техничке карактеристике понуђене опреме на документу понуђача који је оверен
печатом и потписом обе стране овлашћеног лица понуђача као и да назначи редни број добра
техничке спецификације.

Уколико за одређену опрему не постоји каталог/проспект понуђач је дужан да достави слике,
комплетан опис техничких карактеристика као и техничке карактеристике понуђене опреме на
документу понуђача који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача
као и да назначи редни број добра из техничке спецификације.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1. Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на ради OHSAS 18001 или ISО 45001,
успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001, успостављен систем
менаџмента услуга ISO 20000-1, успостављен систем управљања континуитетом пословања
ISO 22301 и успостављен систем који се односи на заштиту и безбедност информација ISO
27001, који се односе на предметну јавну набавку
Овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију РС да
понуђач може да врши продају , уградњу и сервисира понуђену опрему за ставке под редним
бројевима:1,2,3,25,26.
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Партија бр. 2. – Опрема за образовање за Старе Лединце
I Намештај и опрема за радну собу- јаслену по новом правилнику ( светло зелена боја)

Red.br.

OPIS

Kom./pak.

1

2

3

1

Кревет за децу са душеком - пластични Димензије: 132x56x15 cm.
Тежина креветића је 3,8 kg. Конструкција креветића се састоји од 4
металне пластифициране цеви елипсастог профила 30х15х1.5 mm, две
цеви су дужине од 43 cm и две од 119 cm, на крајевима се налазе
пластичне стопе које омогућавају да се креветићи слажу један у други.
Део за лежање је израђен од рупичастог антиалергијског ПВЦ платна 1х1
mm који омогућава да површина дише. Углови од пластике су заобљени и
састављени из два расклопива дела који имају функцију брзе монтаже и
демонтаже кревета. Креветићи се раде у 4 боје: плави, црвени, зелени и
жути. Душек димензија 130х50х4 цм густина С 25. Навлака за душек:
сировински састав 100% памуком, са рајсфершлусом, маса платна
150‐155 г/м2, постојаност боје при прању на 90С‐ оцена 4/4, при
пеглању на 200С оцена 4/4, на отирање мокро/суво оцена 4/4.
***Доставити узорак креветића у 4 боје, душека и навлака за душек у
мин. 5 различитих боја штампаних дезена, извештај о испитивању
квалитета и садржаја ароматичних амина извршен од стране овлашћене
лабораторије из ког се види да дата навлака не садржи ароматичне
амине тј. да нема детекције. Навлаке – 5 комада - морају бити
пломбиране од стране овлашћене лабораторије која је вршила
испитивање.

20

2

Чаршав са трачицама гумицама за везивање за креветић, да одговара
дечијем креветићу 132х56 цм - памук 100% , штампано платно са дечијим
мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са једнобојним
штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 90 с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на
200 степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4

40

3

Фротир за покривање, 120/80 цм, - Сировински састав : памук 100%
- Површинска маса : 500г/м2
- при прању на 60 степени с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на 150 степени
C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена минимум 4/4
Наручилац задржава право избора боја

20
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4

Штеп дека, 120/80 цм, лице : памук 100% , штампано платно са дечијим
мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са једнобојним
штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-Наличје : једнобојно платно са пратећом бојом дезена штампе лица
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-унутрашњост пуњена кофлином 300 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 40 степени с- оцена мин. 4/4 , , на
отирање мокро /суво оцена минимум 4/4

20

5

Орман за ПВЦ креветиће, Димензије 150x200x75цм Израђен од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Отварање крила на 180◦С

2

6

Дечја столица Х=36 цм - седиште - лице облепљено ХПЛ-ом, а наличје
балансом, наслон обострано облепљен ХПЛ-ом: 2 ком - ХПЛ Еггер зелено
У 630, 2 ком - ХПЛ Фундермаx 0073 - беж, 2 ком - ХПЛ Еггер У 525 -плаво,
2 ком ХПЛ Еггер У 321- црвено, 2 ком - ХПЛ Еггер У 131 - жуто ***
ДОСТАВИТИ УЗОРАК СТОЛИЦА У СВАКОМ ДЕЗЕНУ ХПЛ-а

10

7

Дечија столица без рукохвата.висина 36 цм (заобљених ивица),ирађена
од буковог масива,анатомски обликована,завршна обрада полиуретан
лак,три слоја.

10

8

Дечји сто, Горња плоча у облику детелине, четворосед, 90x90x54цм плоча стола - Израђена од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.
Подконструкција од буковог масива.

4

9

Пулт за преповијање беба са степеницама - Поседује две отворене
полице и са стране степенице - израђен од универа дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Димензије:170х70х85 цм

1

10

Полице за играчке, Облик комоде, 60x50x60цм - израђене од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује једну фиоку и изнад две
преграде једну поред друге. Ручкица упадајућа ПВЦ у облику цветића.

1

11

Полице за играчке, Облик комоде, 90x50x60цм - израђене од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4 отворене полице, а изнад се
налази простор за чаше за мућење боја. Намењена је за одлагање
ликовног материјала.

1

12

Кутак - ом 1, 80x41x6087цм - израђене од универа дебљине 18 мм, кант
АБС 2 мм. Поседује у доњем делу две покретне кутије, а изнад се налази
полица са декоративним наставком полукружног облика. Намењен је за
одлагање ситног дидактичког материјала.

1
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13

Покретне кутије К1, 40x30x30цм - израђене од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм.

2

14

Дечја комода, Покретна П1/к8, 81x81x56цм - израђена од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. - поседује једну полицу и 8 ПВЦ кутија.
Димензије ПВЦ ктије: дужина 37.5 цм, дубина 27 и висина 8 цм

1

15

Ормар к4/52/04, Димензије 90x40x160цм - израђен од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4 крила у доњем и горњем делу и
отворене полице у два нивоа. Други ниво полица подељен је са
вертикалном преградом. Ручкице упадајуће ПВЦ у облику цветића.

1

16

Гардеробер за децу – ормарићи, 3г/6, 98x32x150цм - израђен од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар поседује 6 крила. Испод ормара је
потребно предвидети простор за клупицу која може да се подвлачи и
извлачи по потреби. Ручкице на крилима упадајуће ПВЦ у облику
цветића.

4

17

Тепих -итисон дименезије 150х150цм

1

18

Тепих -итисон димензије 200х200цм

1

19

20

21

Зидна табла, бела , за писање фломастерима, може да се пише и брише
150х100 цм
LAP TOP
Veličina ekrana: 15.6" dijagonala, HDSVAeDP anti-glare slim WLED(min
rezolucija 1366x768);
Procesor: min Intel®Pentium®N3710 sa Intel®HDGraphics 405(1.6GHz
osnovna frekvencija, do 2.56GHz u turbo modu, 2MB keša,4 jezgra) ili
odgovarajući
Memorija: min 4GB
HDD: min 500GB SATA
portovi: 2xUSB3.1; 1xUSB2.0;1xHDMI;1xVGA;1xRJ-45;1xzvučnici/mikrofoncombo
Optika: DVD/RW
da poseduje multi-format digital media čitač kartica
komunikacija: GbE NIC(10/100/1000), DualBandWireless-AC3168
802.11a/b/g/n/ac(1x1)Wi-Fi i Bluetooth 4.2
operativni sistem: Win 10 64bit
Mogućnost provere garantnog roka na sajtu proizvođača, ukucavanjem
serijskog broja uređaja.
Slično modelu: HP 250 G6 ili odgovarajući
Štampač laserski A4
Brzina: 28 ppm A4
Mesečni Duty Cycle: min 30,000 listova / mesecu
Procesor: min 600Mhz/ Memorija: min 256 MB
Konektivnost: Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
b/g/n, High-Speed USB 2.0
Rezolucija štampoe i kopiranja: 600 x 600 dpi (odnosno 4800 x 600 u
enhanced image kvalitetu)
vreme izlaska prve odšampane stranice: do 9 sekundi
Podržani jezici komunikacije: PCL® 5e and 6 emulations, PostScript® 3™
emulation
Podržane opcije štampe: Toner Save Mode, Booklet Printing, Poster Printing,

1

1

1
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Skip Blank Pages, N-up Printing, Scaling, Reduce/Enlarge, Fit to Page,
Watermarks, Overlays, Custom-size Pages, Print Order, Edge Enhancement,
Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Paper Selection by Attribute,
Earth Smart Driver Settings, Bi-directional Print Drivers, Job Monitoring, Store
and Recall Driver Settings
Opcija mobilne štampe: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, optional
Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (includes Apple AirPrint, Google
Cloud Print™ v2.0 and Mopria®. For more information, visit
www.xerox.com/WPSA)
Security Standard Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication, WPA2
Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3, USB Port
Disablement
Kapacitet skladišta papira: Standarda kaseta: min 250 listova veličine do 216 x
356 mm, da ima i multimedijalni ulaz papira
izlazni kapacitet papira: min 150 listova
Automatska dvostrana štampa
Slično modelu: Xerox Phaser 3260DNI ili odgov.
Projektor sa zvučnicima
Rezolucija: min 800x600, Kontrast: 15000:1, Zvucnici: 1x 2w, Povezivanje: 1 x
HDMI, 1 x VGA, 2 x USB(2.0 Type A i 2.0 Type B), Cinch audio in
Slično modelu: Epson EB-S05 ili odgovarajuće

22

1

II Nameštaj i oprema za radne sobe uzrasta 3-7 po novom pravilniku (Natur boja)
Red.br.
1

1

OPIS

Kom./pak.

2
Кревет за децу са душеком - пластични Димензије: 132x56x15 cm.
Тежина креветића је 3,8 kg. Конструкција креветића се састоји од 4
металне пластифициране цеви елипсастог профила 30х15х1.5 mm, две
цеви су дужине од 43 cm и две од 119 cm, на крајевима се налазе
пластичне стопе које омогућавају да се креветићи слажу један у други.
Део за лежање је израђен од рупичастог антиалергијског ПВЦ платна
1х1 mm који омогућава да површина дише. Углови од пластике су
заобљени и састављени из два расклопива дела који имају функцију
брзе монтаже и демонтаже кревета. Креветићи се раде у 4 боје: плави,
црвени, зелени и жути. Душек димензија 130х50х4 цм густина С 25.
Навлака за душек: сировински састав 100% памуком, са рајсфершлусом,
маса платна 150‐155 г/м2, постојаност боје при прању на 90С‐ оцена
4/4, при пеглању на 200С оцена 4/4, на отирање мокро/суво оцена 4/4.
***Доставити узорак креветића у 4 боје, душека и навлака за душек у
мин. 5 различитих боја штампаних дезена, извештај о испитивању
квалитета и садржаја ароматичних амина извршен од стране овлашћене
лабораторије из ког се види да дата навлака не садржи ароматичне
амине тј. да нема детекције. Навлаке – 5 комада - морају бити
пломбиране од стране овлашћене лабораторије која је вршила
испитивање.

3

26
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2

Чаршав са трачицама гумицама за везивање за креветић, да одговара
дечијем креветићу 132х56 цм - памук 100% , штампано платно са
дечијим мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са
једнобојним штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 90 с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на
200 степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4

52

3

Фротир за покривање, 120/80 цм, Сировински састав : памук 100%
- Површинска маса : 500г/м2
- при прању на 60 степени с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на 150
степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4
Наручилац задржава право избора боја

26

4

Штеп дека, 120/80 цм, лице : памук 100% , штампано платно са дечијим
мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са једнобојним
штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-Наличје : једнобојно платно са пратећом бојом дезена штампе лица
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-унутрашњост пуњена кофлином 300 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 40 степени с- оцена мин. 4/4 , , на
отирање мокро /суво оцена минимум 4/4

26

5

Орман за ПВЦ креветиће, димензије 150x200x75цм - Израђен од
универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ручкице упадајуће ПВЦ у
облику цветића. Отврање крила под 180◦С

6

Дечија столица Н=36 цм, метална конструкција цеви фи 27,
пластифициране у РАЛ-у по избору наручиоца, седиште и наслон из
једног дела израђени од квалитетне пластике, димензије седалног дела:
ширина 34 цм, дубина 32 цм и висина 33.5 цм - Потребно је доставити
узорак столице уз понуду, као и узорке у 3 боје пластичног седалног дела

7

Дечји сто, Горња плоча округла – М1, 120x56цм - плоча стола универ
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Подконструкција стола од буковог
масива.

3

8

Дечји сто, Горња плоча елипса са исечком – м-2, 120x56цм - плоча стола
универ дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Подконструкција стола од
буковог масива.

3

9

Полице за играчке, Облик комоде, покретна, по6+1, 120x90x90цм поседује 3 отворене полице, а са десне стране уску преграду.

1

10

Полице за играчке, Облик комоде, покретна, п1/к12. 81x81x75цм израђена од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 12 ПВЦ
кутија и једну полицу. Димензије ПВЦ ктије: дужина 37.5 цм, дубина 27 и
висина 8 цм. Доставити узорак ПВЦ кутија у мин 5 боја.

2

3

26
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11

Полице за играчке, Облик комоде, покретна, по4 120x50x60цм израђена од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4
отворене полице.

1

12

Покретне кутије К1, 40x30x30цм - израђене од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм.

1

13

Ормар к4/52/04, Димензије 90x40x160цм - израђен од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4 крила у доњем и горњем делу и
отворене полице у два нивоа. Други ниво полица подељен је са
вертикалном преградом.Ручкице упадајуће ПВЦ у облику цветића.

1

14

Гардеробер за децу, 105x39x130цм, м6 - израђен од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује фиксну клупицу испод које се налазе у
два реда по 3 преграде за одлагање дечје обуће. Изнад се налази
простор са кукицама за одлагање дечје гардеробе.

4

15

Библиотека дечја, К3/фп2, 70x40x115цм,- израђена од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм. У доњем делу се налазе 2 покретне кутије а изнад
уске полице за одлагање бојанки, сликовница, књига и сл.

1

16

Ликовни орман 2к, 83x40x80цм, израђен од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм. СА леве стране поседује уску полицу за одлагање
папира. У доњем длеу има два крила, изнад се налази отворена полица
и изнад полице преграда за одлагање ликовног материјала.

1

17

Тепих, Димензије 150x150цм

2
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Зидна табла, За писање фломастерима, може да се пише и брише
150х100 цм
LAP TOP
Veličina ekrana: 15.6" dijagonala, HDSVAeDP anti-glare slim WLED(min
rezolucija 1366x768);
Procesor: min Intel®Pentium®N3710 sa Intel®HDGraphics 405(1.6GHz
osnovna frekvencija, do 2.56GHz u turbo modu, 2MB keša,4 jezgra) ili
odgovarajući
Memorija: min 4GB
HDD: min 500GB SATA
portovi: 2xUSB3.1; 1xUSB2.0;1xHDMI;1xVGA;1xRJ-45;1xzvučnici/mikrofoncombo
Optika: DVD/RW
da poseduje multi-format digital media čitač kartica
komunikacija: GbE NIC(10/100/1000), DualBandWireless-AC3168
802.11a/b/g/n/ac(1x1)Wi-Fi i Bluetooth 4.2
operativni sistem: Win 10 64bit
Mogućnost provere garantnog roka na sajtu proizvođača, ukucavanjem
serijskog broja uređaja.
Slično modelu: HP 250 G6 ili odgovarajući
Štampač laserski A4
Brzina: 28 ppm A4
Mesečni Duty Cycle: min 30,000 listova / mesecu
Procesor: min 600Mhz/ Memorija: min 256 MB
Konektivnost: Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
b/g/n, High-Speed USB 2.0
Rezolucija štampoe i kopiranja: 600 x 600 dpi (odnosno 4800 x 600 u
enhanced image kvalitetu)

1

1

1
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21

22

vreme izlaska prve odšampane stranice: do 9 sekundi
Podržani jezici komunikacije: PCL® 5e and 6 emulations, PostScript® 3™
emulation
Podržane opcije štampe: Toner Save Mode, Booklet Printing, Poster Printing,
Skip Blank Pages, N-up Printing, Scaling, Reduce/Enlarge, Fit to Page,
Watermarks, Overlays, Custom-size Pages, Print Order, Edge Enhancement,
Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Paper Selection by Attribute,
Earth Smart Driver Settings, Bi-directional Print Drivers, Job Monitoring, Store
and Recall Driver Settings
Opcija mobilne štampe: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, optional
Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (includes Apple AirPrint, Google
Cloud Print™ v2.0 and Mopria®. For more information, visit
www.xerox.com/WPSA)
Security Standard Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication, WPA2
Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3, USB Port
Disablement
Kapacitet skladišta papira: Standarda kaseta: min 250 listova veličine do 216
x 356 mm, da ima i multimedijalni ulaz papira
izlazni kapacitet papira: min 150 listova
Automatska dvostrana štampa
Slično modelu: Xerox Phaser 3260DNI ili odgov.
Projektor sa zvučnicima
Rezolucija: min 800x600, Kontrast: 15000:1, Zvucnici: 1x 2w, Povezivanje: 1
x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB(2.0 Type A i 2.0 Type B), Cinch audio in
Slično modelu: Epson EB-S05 ili odgovarajuće
Digitalni fotoaparat sa memorijskom karticom
Kompaktan digitalni fotoaparat
Efektivni pikseli: 20,1 miliona (Obradom slike može da se smanji broj
efektivnih piksela.)
Senzor slike: CCD tipa 1/2,3 inča; ukupan broj piksela: približno 20,48 miliona
Objektiv: NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 5x ili odgovarajući
žižna daljina: 4,6–23,0 mm (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od
26–130 mm u formatu od 35 mm [135])
f-broj: f/3,2 do 6,5
Konstrukcija objektiva: 6 elemenata u 5 grupa
Uvećanje: Do 4x (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od približno 520
mm u formatu od 35 mm [135])
Smanjenje vibracije: Elektronski VR (filmovi)
Smanjenje zamućenja pri pokretu: Elektronski VR (statične slike)
Autofokus: AF sa detekcijom kontrasta
Opseg fokusiranja[W]: Pribl. 50 cm do beskonačnosti, [T]: Pribl. 80 cm do
beskonačnosti, Makro režim: Pribl. 10 cm do beskonačnosti (širokougaoni
položaj) (Sva rastojanja merena od centra prednje površine objektiva.)
Režim AF oblasti: Prioritet lica, centar, manuelno sa 99 oblasti fokusa,
praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja
Monitor:TFT LCD monitor dijagonale 6,7 cm (2,7 inča); pribl. 230.000 tačaka i
5 nivoa podešavanja svetline
Pokrivanje slike:Pribl. 98% horizontalno i vertikalno pokrivanje (u poređenju
sa stvarnom slikom)
Pokrivanje slike (režim reprodukcije):Pribl. 98% horizontalno i vertikalno
pokrivanje (u poređenju sa stvarnom slikom)
Medijum za skladištenje podataka: SD, SDHC, SDXC, interna memorija
(približno 25 MB)
Sistem datoteka: U skladu sa DCF i Exif 2.3 standardima
Skladištenje - Format datoteke: Statične slike: JPEG, filmovi: AVI (u skladu sa
Motion-JPEG standardom)
Veličina slike (pikseli): 20 M (visoko) [5152 x 3864 (kvalitetno)]; 20 M [5152 x
3864]; 10 M [3648 x 2736]; 4 M [2272 x 1704]; 2 M [1600 x 1200]; VGA [640 x
480]; 16:9 (14 M) [5120 x 2880]; 1:1 [3864 x 3864]
ISO osetljivost: ISO 80–1600, ISO 3200 (dostupno kada se koristi automatski

1

1
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režim)
Merenje ekspozicije: Matrix, prioritet centra (digitalni zum manji od 2x), spot
(digitalni zum 2x ili veći)
Kontrola ekspozicije: Automatski programirana ekspozicija i korekcija
ekspozicije (-2,0–+2,0 EV u koracima od 1/3 EV)
Tip zatvarača: Mehanički i CCD elektronski zatvarač
Brzina zatvarača: 1/2000-1 s, 4 s (režim scene Vatromet)
Samookidač: Može se izabrati trajanje od 10 s i 2 s
Otvor blende:Izbor elektromagnetnog ND filtera (-2,6 AV)
Opseg otvora blende: 2 koraka (f/3,2 i f/8 [W])
Ugrađeni blic:Da
Opseg blica (približno) [W]: 0,5 do 4,0 m [T]: 0,8 do 2,0 m
Kontrola blica:TTL automatski blic sa probnim predbljescima
USB: USB velike brzine, podržava Direct Print (PictBridge); koristi se i kao
priključak audio/video izlaza (moguće je izabrati NTSC ili PAL za video izlaz)
Audio ulaz: Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano priključno
napajanje)
Audio izlaz: Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm)
Podržani jezici: arapski, bengalski, bugarski, kineski (pojednostavljeni i
tradicionalni), češki, danski, holandski, engleski, finski, francuski, nemački,
grčki, hindi, mađarski, indonežanski, italijanski, japanski, korejski, marati,
norveški, persijski, poljski, portugalski (evropski i brazilski), rumunski, ruski,
srpski, španski, švedski, tamilski, telugu, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski
Izvori napajanja: Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL19 (obezbeđena), AC
adapter EH-62G (dostupan zasebno)
Vreme punjenja: Pribl. 3 h (kada se koristi AC adapter za punjenje EH72P/EH-72PCH i kada je baterija u potpunosti istrošena)
Trajanje baterije1: Pribl. 250 snimaka kada se koristi EN-EL19
Stvarno trajanje baterije pri snimanju filmova2: Pribl. 1 h 5 min pri upotrebi
EN-EL191
Utičnica za stativ: 1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (Š x V x D): Pribl. 94,5 x 58,6 x 19,8 mm (ne računajući
ispupčenja)
Težina: Pribl. 119 g, (uključujući bateriju i memorijsku karticu)
Radno okruženje – Temperatura: 0°C–40°C
Radno okruženje – Vlažnost: 85% ili manje (bez kondenzacije)
Dodatna oprema u kompletu:Kaiš fotoaparata, punjiva Li-jonska baterija ENEL19, USB kabl UC-E16, AC adapter za punjenje
Slično modelu: Canon PowerShot SX420 IS - PowerShot and IXUS digital ili
odgovarajući

УКУПНО BEZ PDV-A:

ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ:
- УЗОРКЕ ПВЦ КРЕВЕТИЋА У 4 РАЗЛИЧИТЕ БОЈЕ (плава, црвена, зелена и жута)
* мин 5 навлака за душек - основа: платно беле боје са једнобојном штампом са дечјим
мотивима који могу бити исти или различити у мин 5 боја. Потребно је доставити
Извештај о испитивању квалитета навлаке како би се доказало да навлака испуњава
захтеване техничке карактеристике и извештај о здравственој исправности, тј.
испитивању садржаја тако де се из Извештаја јасно може видети да нема детекције
ароматичних амина. Потребно је да узорци навлака буду пломбирани од стране
Акредитоване лабораторије за ту врсту испитивања.
* За чаршаве, штеп деке и фротир потребно је доставити доставити Извештај о
испитивању квалитета навлаке како би се доказало да наведени артикли испуњавају
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захтеване техничке карактеристике и извештај о здравственој исправности, тј.
испитивању садржаја тако де се из Извештаја јасно може видети да нема детекције
ароматичних амина. Потребно је да узорци буду пломбирани од стране Акредитоване
лабораторије за ту врсту испитивања.
-

-

Потребно је доставити ПВЦ кутије у мин 5 различих боја
(комоде са ПВЦ кутијама и полице за играчке са ПВЦ кутијама) димензије
дужина 37.5 цм, дубина 27 и висина 8 цм
Столица ХПЛ – узорке столица у свим наведеним бојама
ХПЛ-а
За добро Столица Н=36 цм - пвц - потребно је доставити
узорке ПВЦ седишта у мин 3 боје, као и узорак столице, тако да имају укупно
три боје ПВЦ седишта и наслона из једног дела да се изврши одабир дезена

СТАНДАРДИ:
Да поседује важећи сертификат и то:
- ISO 14001:2015 или SRPS ISO 14001:2015
- ISO 18001: 2007 или SRPS ISO 18001:2007
- FSC - СОС (Forest Stewardship Council - Chain of Custody) или одговарајући;
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V 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. Закона, 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
– за предметну јавну набавку не постоји дозвола;
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 нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1.

1) Да располаже непоходним пословним капацитетом и то:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1. Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на ради OHSAS 18001 или ISО 45001,
успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001, успостављен систем
менаџмента услуга ISO 20000-1, успостављен систем управљања континуитетом пословања
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ISO 22301 и успостављен систем који се односи на заштиту и безбедност информација ISO
27001, који се односе на предметну јавну набавку
Овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију РС да
понуђач може да врши продају , уградњу и сервисира понуђену опрему за ставке под редним
бројевима:1,2,3,25,26.

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
-фотокопије за све наведене важеће стандарде,
-Овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2.
Пословни капацитет:
СТАНДАРДИ:
Да поседује важећи сертификат и то:
- ISO 14001:2015 или SRPS ISO 14001:2015
- ISO 18001: 2007 или SRPS ISO 18001:2007
- FSC - СОС (Forest Stewardship Council - Chain of Custody) или одговарајући;

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
-фотокопије за све наведене важеће стандарде,

Уз понуду је потребно доставити техничку документацију из које се
недвосмислено може утврдити да понуђени уређаји задовољавају наведене
минималне техничке карактеристике. Техничка документација и сертификати
могу бити достављени на енглеском језику с тим да наручилац задржава право
да од понуђача затражи да поједине делове достављене техничке
документације преведе на српски језик.
Уколико проспекти/каталози не садрже све карактеристике за наведену опрему
Понуђач је дужан да уз исти достави слике, опис недостајућих техничких
карактеристика као и недостајуће техничке карактеристике понуђене опреме на
документу понуђача који је оверен печатом и потписом обе стране овлашћеног
лица понуђача као и да назначи редни број добра техничке спецификације.

a. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
b. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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c. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова

4. 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
надлежног органа
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде 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;
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: за предметну јавну
набавку није потребно доставити дозволу надлежног органа.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

За партију бр. 1.
Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
-фотокопије свих наведених стандарда
-Овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера

За партију бр. 2.
Пословни капацитет:
Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
-фотокопије за све наведене стандарде

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова. Извод из регистра понуђача потребно је
доставити уз понуду као неоверену копију или одштампану са сајта
Организације надлежне за регистрацију привредних субјеката (АПР).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, 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.
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.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови
Сад, Павла Симића 9., 21000 Нови Сад, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара – опрема - ЈН бр. ЈНОП-44/2019- за партију бр___ НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 30.09 2019. године, до 10:00 часова. Отварање понуда је исти
дан, након истека рока за подношење понуда у 10:30 часова.
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доказе о испуњењу обавезних услова,
Доказе о испуњењу додатних услова,
Техничка документација за партију бр.1,2.
Образац понуде,
Образац структуре цене,
Модел уговора ( потписан и оверен),
Образац изјаве о независној понуди,
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
Меница за озбиљност понуде и менично овлашћење.

3. ПАРТИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА.
Партија бр. 1 - административна опрема
Партија бр. 2 – опрема за образовање,науку,културу и спорт
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-44/2019 25/73

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 „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –ЈН бр. ЈНОП-44/2019. - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара –ЈН бр. ЈНОП-44/2019. - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈН бр. ЈНОП-44/2019.- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНбр. ЈНОП-44/2019.НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) и 2) 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.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. 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.
Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 68/2015)], од дана уредно примљене фактуре, на основу
отпремнице коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука добара.
Отпремница мора бити прихефтана уз фактуру. Уз фактуру и отпремницу
потребно је приложити и записник о примопредаји добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни период на целокупну испоручену опрему не може бити краћи од 24
месеца.
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9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Добра ће се испоручивати сукцесивно у складу са наруџбеницом, односно
захтева за испоруком добара.
Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана слања захтева за
испоруком.
Место испоруке добара су:
- магацин Предшколске установе „Радосно детињство“ Војвођанских бригада
14., 21000 Нови Сад и објекти Установе. Изабраном понуђачу ће након
потписивања уговора, а пре прве испоруке добара, бити достављен списак
објеката и количине добара по објектима које је потребно испоручити.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.

9.5. Други захтеви
Понуђач ће по испоруци добара по објектима Установе бити у обавези да изда
отпремницу и преда један примерак уз испостављену робу. Отпремница мора
бити потписана од стране понуђача и лица овлашћеног испред Установе за
пријем добара. Такође ће се направити и записник о квалитативном и
квантитативном пријему добара. У записнику морају бити наведена и пописана
сва добра која су испоручена и што се мора слагати са отпремницом. Записник
потписују понуђач и лице задужено испред Установе за пријем робе.
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.
У цену су урачуната: вредност добара, испорука, превоз, монтирање, и остали
трошкови које понуђач има реализацији предметне јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
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ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде – www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине – www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:
Понуђач је дужан да уз понуду достави :
- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује
испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице
са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза
на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 60
дана. Меница мора бити регистрована и предата уз менично овлашћење и
картон депонованих потписа.
Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише
или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Понуђач је дужан да након закључења уговора достави:

1) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од
дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције
на износ од 5% од уговорене вредности без пореза на додату вредност, платива
на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
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(инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција
падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије
или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека
рока за извршење посла.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца Павла Симића 9., 21000 Нови Сад, или путем факса на број
021/6610-528 или путем емаила: goran.uprava@gmail.com тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентулано уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
ЈНОП-44/2019”
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10%
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне
вредности уговора 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 уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
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гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне
документације).
20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: goran.uprava@gmail.com, факсом на број 021/6610-528 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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 подносиоца, најкасније седам дана пре истека рока
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока наведеног у
претходном ставу, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније
до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права; , сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права
након отварања понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити ДОСТАВЉЕН понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
опреме, ЈН број ЈНОП 44/2019. за партију бр. _____
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – опрема , ЈНОП -44/2019. – за партију
Бр. 1.

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
(45 дана)
Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – опрема , ЈНОП -44/2019. – за партију
Бр. 2.

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
(45 дана)
Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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За партију бр.1.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЈНОП-44/2019.
Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“
са седиштем у Новом Саду, улица Павла Симића 9., ПИБ:101584396
Матични број: 08038384
Број рачуна: 840-549661-48 и 840-549667-30 Назив банке: Управа за јавна
плаћања,
Телефон: 021/420-439 Телефакс: 021/6610-528
кога заступа: Директор Маријана Попов
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: M...............)
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина опреме – за потребе Предшколске установе
„Радосно детињство“ Нови Сад, у свему према техничкој спецификаци и
конкурсној документацији Наручиоца, број ЈНОП-44/2019.и прихваћене понуде
Понуђача, број __________, која чини саставни део овог уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
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Уговорена цена за предмет уговора из члана 1. овог уговора износи:
_______________________

динара

без

обрачунатог

ПДВ-а,

односно
_______________________

динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације овог
уговора.
Цена обухвата све трошкове за реализацију предмета уговора, прибављања
средства финансијског обезбеђења, трошкове превоза, као и све остале
зависне трошкове.

Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на
текући
рачун
Добављача
број
_______________________
код
_______________________________ банке.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 3.
Рок испоруке добара је 60 календарских дана од дана слања захтева за
испоруком добара. Сва добра по спецификацији се морају испоручити а добра
се испоручују сукцесивно и складу са одобреним квотама – финансијским
средствима за наведену јавну набавку.
Место испоруке добара је магацин Предшколске установе „Радосно детињство“
Војвођанских бригада 14., 21000 Нови Сад и објекти Установе. Изабраном
понуђачу ће након потписивања уговора, а пре прве испоруке добара, бити
достављен списак објеката и количине добара по објектима које је потребно
испоручити.
КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 4.
Добављач се обавезује да уговорену количину опреме у складу са техничком
спецификацијом из усвојене понуде, испоручи у исправном стању, уговореног
квалитета.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена и сигурна за
коришћење. Добављач гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог
уговора бити неоштећена и неупотребљавана.
Добављач ће по испоруци добара по објектима Установе бити у обавези да
изда отпремницу и преда један примерак уз испостављену робу. Отпремница
мора бити потписана од стране добављача и лица овлашћеног испред
Установе за пријем добара. Такође, ће се направити и записник о
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квалитативном и квантитативном пријему добара. У записнику морају бити
наведена и пописана сва добра која су испоручена и што се мора слагати са
отпремницом. Записник потписују добављач и лице задужено испред Установе
за пријем робе.
Понуђачу ће пре испоруке добара бити написмено достављен документ са
овлашћеним лицима за пријем добара по објектима Установе.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности
уколико за то не буде постојала потреба.
ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 5.
Гаранција за испоручена добра износи ________ месеци од дана испоруке
добара. У зависности од врсте добара, Понуђач приликом испоруке добара ће
бити у обавези да достави атест о исправности и безбедности добра уколико се
атест издаје за та добра.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 6.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему добара уоче
оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се приспела
количина испоруке разликује од количине наведене у отпремници, наведени
недостаци биће записнички констатовани.
Добављач ће бити у обавези да испоручи недостајуће количине добара или/и
замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички
констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана
записничког констатовања недостатка.
За скривене мане или у случају квара добара а који није настао неадекватном
употребом, Наручилац задржава право рекламације у року од 24 месеца од
дана испоруке добара. Добављач је дужан да писмено одговори на рекламацију
у року од 3 дана, и у року од 7 дана да отклони квар или недостатак добра о
свом трошку.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних
добара, Добављач ће бити дужан да плати уговорну казну од 0,2% од укупне
вредности Уговора, за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна у
овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
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Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока
испоруке.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних
добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро
извршење посла.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од
стране Добављача или/и због кашњења у испуњењу уговорних обавеза
Добављача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до
потпуне накнаде штете.
Наручилац ће у складу са одредбама овог Уговора према датуму коначног
испуњења уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног
рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорене казне
или ће износ умањити за исплату из члана 2.
Члан 8.
Добављач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у
испоруци добара.
Добављач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој
кривици, ако докаже да је само делимично крив за кашњење.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Добављач приликом закључења Уговора предаје Наручиоцу, меницу као
средство за добро извршење посла са роком важности који је 30 дана дужи од
дана окончања реализације уговора.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи
потпис и печат понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података)
и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од
укупне вредности уговора без пдв, са навођењем рока важности – најмање 30
дана дуже од истека рока важности уговора.
Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, уговор
неће бити потписан од стране наручиоца.
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Меница се доставља уз образац меничног овлашћења (налази се у конкурсној
документацији) и депо картона
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза од стране Добављача.
Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са
отказним роком од 10 дана.
Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.
У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза
од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на
надокнаду штете коју због тога трпи.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Рок важења уговора је годину дана, односно до извршења уговорене
вредности.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у
Новом Саду.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Наручилац (Директор)

_________________ М.П
Маријана Попов

Добављач

М.П. ___________________
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За партију бр.2.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
ЈНОП-26/2019.
Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“
са седиштем у Новом Саду, улица Павла Симића 9., ПИБ:101584396
Матични број: 08038384
Број рачуна: 840-549661-48 и 840-549667-30 Назив банке: Управа за јавна
плаћања,
Телефон: 021/420-439 Телефакс: 021/6610-528
кога заступа: Директор Маријана Попов
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: M...............)
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина опреме – за потребе Предшколске установе
„Радосно детињство“ Нови Сад, у свему према техничкој спецификаци и
конкурсној документацији Наручиоца, број ЈНОП-26/2019.и прихваћене понуде
Понуђача, број __________, која чини саставни део овог уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-44/2019 44/73

Члан 2.
Уговорена цена за предмет уговора из члана 1. овог уговора износи:
_______________________

динара

без

обрачунатог

ПДВ-а,

односно
_______________________

динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације овог
уговора.
Цена обухвата све трошкове за реализацију предмета уговора, прибављања
средства финансијског обезбеђења, трошкове превоза, као и све остале
зависне трошкове.
Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на
текући
рачун
Добављача
број
_______________________
код
_______________________________ банке.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 3.
Рок испоруке добара је 60 календарских дана од дана слања захтева за
испоруком добара. Сва добра по спецификацији се морају испоручити а добра
се испоручују сукцесивно и складу са одобреним квотама – финансијским
средствима за наведену јавну набавку.
Место испоруке добара је магацин Предшколске установе „Радосно детињство“
Војвођанских бригада 14., 21000 Нови Сад и објекти Установе. Изабраном
понуђачу ће након потписивања уговора, а пре прве испоруке добара, бити
достављен списак објеката и количине добара по објектима које је потребно
испоручити.
КВАЛИТЕТ И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 4.
Добављач се обавезује да уговорену количину опреме у складу са техничком
спецификацијом из усвојене понуде, испоручи у исправном стању, уговореног
квалитета.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена и сигурна за
коришћење. Добављач гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог
уговора бити неоштећена и неупотребљавана.
Добављач ће по испоруци добара по објектима Установе бити у обавези да
изда отпремницу и преда један примерак уз испостављену робу. Отпремница
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мора бити потписана од стране добављача и лица овлашћеног испред
Установе за пријем добара. Такође, ће се направити и записник о
квалитативном и квантитативном пријему добара. У записнику морају бити
наведена и пописана сва добра која су испоручена и што се мора слагати са
отпремницом. Записник потписују добављач и лице задужено испред Установе
за пријем робе.
Понуђачу ће пре испоруке добара бити написмено достављен документ са
овлашћеним лицима за пријем добара по објектима Установе.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности
уколико за то не буде постојала потреба.
ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 5.
Гаранција за испоручена добра износи ________ месеци од дана испоруке
добара. У зависности од врсте добара, Понуђач приликом испоруке добара ће
бити у обавези да достави атест о исправности и безбедности добра уколико се
атест издаје за та добра.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 6.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему добара уоче
оштећења, односно други квалитативни недостаци или да се приспела
количина испоруке разликује од количине наведене у отпремници, наведени
недостаци биће записнички констатовани.
Добављач ће бити у обавези да испоручи недостајуће количине добара или/и
замени добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички
констатовани квалитативни недостаци у року од 5 календарских дана од дана
записничког констатовања недостатка.
За скривене мане или у случају квара добара а који није настао неадекватном
употребом, Наручилац задржава право рекламације у року од 24 месеца од
дана испоруке добара. Добављач је дужан да писмено одговори на рекламацију
у року од 3 дана, и у року од 7 дана да отклони квар или недостатак добра о
свом трошку.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних
добара, Добављач ће бити дужан да плати уговорну казну од 0,2% од укупне
вредности Уговора, за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна у
овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
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Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока
испоруке.
У случају неоправданог кашњења Добављача са испоруком предметних
добара, Наручилац има право и на наплату банкарске гаранције за добро
извршење посла.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од
стране Добављача или/и због кашњења у испуњењу уговорних обавеза
Добављача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до
потпуне накнаде штете.
Наручилац ће у складу са одредбама овог Уговора према датуму коначног
испуњења уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног
рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорене казне
или ће износ умањити за исплату из члана 2.
Члан 8.
Добављач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у
испоруци добара.
Добављач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој
кривици, ако докаже да је само делимично крив за кашњење.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач приликом закључења Уговора предаје Наручиоцу, меницу као
средство за добро извршење посла са роком важности који је 30 дана дужи од
дана окончања реализације уговора.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи
потпис и печат понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података)
и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од
укупне вредности уговора без пдв, са навођењем рока важности – најмање 30
дана дуже од истека рока важности уговора.
Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, уговор
неће бити потписан од стране наручиоца.
Меница се доставља уз образац меничног овлашћења (налази се у конкурсној
документацији) и депо картона
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РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза од стране Добављача.
Уговор се раскида достављањем писмене изјаве о раскиду другој страни са
отказним роком од 10 дана.
Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.
У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза
од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на
надокнаду штете коју због тога трпи.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Рок важења уговора је годину дана, односно до извршења уговорене
вредности.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у
Новом Саду.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Наручилац (Директор)

_________________ М.П
Маријана Попов

Добављач

М.П. ___________________
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2

3

Количина

4

4

4

Цена по
комаду (без
пдв-а)
5

Цена по
комаду( са
пдв-ом)
6

Укупна цена (без
пдв-а)

7

Укупна цена (са пдвом)
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Усисивач (карчер, тип WD4, или одговарајући)Чишћење
филтера притиском на дугме
- Мрежа: 230В/50Хз
- Снага: 1000W (Проток ваздуха и усисна снага
одговарају усисивачу од 1600W)
- Пречник прикључне цеви: 35мм
- Прикључни кабел: 5 метара
- Запремина посуде: 20 литара
-Усисно црево: 2.2м

2
Клима- 12
капацитет клима уређаја 12000BTU
капацитет хлађења 3,22 kW
капацитет грејања 3,22 kW
R22 gas
енергетска класа хлађења E
енергетска класа грејања E
EER koeficijent 2,41
COP koeficijent 2,60
Self clean,Turbo mode,auto mode,auto
restart,samodijagnostika kvarova,sleep mode,soft start,LED
skriveni ekran,timer, zaštita ventila spoljne jedinice
подручје рада -7C do 43C

1

1

Назив Предмета

Red.br

Партија бр. 1 – Административна опрема за Старе Лединце

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

3

2
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Машина за прање веша (бела техника) Капацитет 8 кг
Енергетски разред: А+++
Боја апарата: Бела
СенсоЦаре
Инoвативна конструкција и дизајн бубња - СпаДрум
Капацитет: Капацитет 8 кг
Запремина бубња: 64 л
Врста екрана: Електронско управљање са ЛЕД екраном
Регулисање почетка рада (24 х)
Подесив број обртаја центрифуге
Хладно прање: са дугметом
Персонализована подешавања за све програме
23 програма
Основни програми: Памук, Вуна, Брзо прање QуицкWасх, Миx синтетика, Ручно прање
Посебни програми: БиоWасх / МyФаворите / НигхтWасх
/ ПерфецтБлацк / СпортWасх / Брзи програм за памук
30°Ц - 17 минута / Памук 20°Ц
Предпрање
Могућност искључивања центрифуге
Подешавање температуре
Брзо прање
Звучни сигнал
СтерилТуб - антибактеријски програм
СтаблеТецх странице машине - за стабилнију и тишу
веш машину
СенсорИQ - Сензорска технологија
Тихи рад
ТоталWеигхт Цонтрол
Сервисна дијагностика
Ручно извлачење
Сензори: Сензор нивоа воде
Димензије апарата (ШxВxД): 60 × 85 × 60 цм

11

10

9

8

7

6

5

4

65

65

65

65

65

65

2

2
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Чинија за салату и воће, запремине 2 лит,материјал 18/10
нерђајући челик, дебљина 0,8 мм, фи 20 цм, дубина 11 цм

Виљушка ,средње величине, материјал 18/10 нерђајући
челик, дузине 19,5 цм, дебљина материјала 2 мм

Кашика, средње величине, материјал 18/10 нерђајући
челик, дужине 19,5 цм, дебљина материјала 2 мм

Тембало дубоко, материјал 18/10 нерђајући челик,
дебљина 0,8 мм, пречник фи 16цм

Тањир плитки, материјал 18/10 нерђајући челик, дебљине
0,8 мм,пречник фи 22 цм

Шоља за белу кафу, материјал 18/10 нерђајући челик,
запремина 0,2 лит, дебљина материјала 0,8мм/1,5 мм

ГАРДЕРОБНИ МЕТАЛНИ ОРМАН ДВОДЕЛНИ + КОСИ
КРОВ -дим.2050x600x500 мм,
- број одељака ½, пластификација светло сива (РАЛ
7035),стопице, вертикална разделна преграда за прљаву
И чисту одећу, на вратима у горњој И доњој зони
перфорирани квадратни отвори 10x10 мм предвђени за
вентилацију на површини 150x100 мм, цилиндар бравице
са два кључа немачке производње, на вратима утиснуте
плочице за натпис имена корисника, унутар кабине испод
полице у горњој зони се налази шипка са кукицама за
качење одеће

ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ СА КЛИЗНИМ ВРАТИМА дим.
1200/300/600 мм - у потпуности израђен из нерђајућег
лима АиСи304 (ЦрНи 18/10) дебљине 1 мм - ивица
између полице и леђне облоге заобљена са радијусом
Р=8 мм - клизна врата са двоструким зидовима и ПВЦ
точкићима који обезбеђују нечујно и лако клизање

22

21

20
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16
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14

13

12

4

4

2

8

4

4

8

12

12

12
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Термос канта за ношење хране- Сви елементи термоса,
сем полиетиленског међупоклопца и доње гумене карике
израђени од киселоотпорног нерђајућег челика Ч.4580
(АИСИ304). Дебљина посуде 1 мм.Полиетиленски
поклопац се треба имати могућност скидања ради
прања.Термос треба да имагумену карику на доњем делу
са спољашње олате која спречава клизање у транспорту и
омогућава да се посуде могу ређати једна на другу.
Наспољашњој страни се налазе три механизма за
затварењетермос посуде.Механизми за затварање су

Сипаћа кашика 18/10, нерђајући челик, запремина 1 л,
дужина дршке са куком за качење 41 цм, дебљина
материјала 1/2мм
Сервир колица троетажна, израђена од иноx-а, носивост
100кг, са четири покретна точка, на два точка кочнице,
димензија маx 860 x 540x940 мм
Нож за сечење, дужина сечива 20цм, нерђајући челик са
пвц дршком, "ДИЦК" или одговарајуће

Лонац од иноx-а, пречника 24 цм x 24, запремина 10,5 л, с
поклопцем

Лонац од иноx-а, пречника 20x17цм, запремине 5,3л са
поклопцем

Тацна округла, маријал 18/10, нерђајући челик, фи 34,
дебљина 0,8мм, висине 4,0цм

Супијера са поклопцем, материјал 18/10 нерђајући челик
запремине 2,5 л, дебљина материјала 1/2мм, пречника
фи 24, висине 12цм
Корпица за хлеб решеткаста, РФ, фи 20,5 цм, израђена
од нерђајућег челика ЦрНи 18/10
Чајник, материјал 18/10, нерђајући челик, запремине 2л ,
висине 19цм

Нож за мазање метални

24
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израђени од иноксаАISI 304 деб.1,5 и 2,0мм,шипкастог
материјала фи 6мм.Сваки механизам се може подешавати
по висини једноставним одвртањем или завртањем,што
обезбеђује максимално дихтовање
поклопца.Наспољашњој страни се на две стране
налазезаварене ручке,које се налазе у носачима,тако да
се ручке могуокретати у луку од 90 степени.На поклопцу
се такође налазизаварена ручка за подизање,која се
налази у носачима тако да се ручка може окретати у луку
од 180 степени Запремина 15 литара..
Термос канта за ношење хране - сви елементи термоса,
сем полиетиленског међупоклопца и доње гумене карике
израђени од киселоотпорног нерђајућег челика Ч.4580
(АИСИ304). Дебљина посуде 1 мм.Полиетиленски
поклопац се треба имати могућност скидања ради
прања.Термос треба да имагумену карику на доњем
делуса спољашње олате која спречава клизање у
транспорту и омогућава да се посуде могу ређати једна
на другу. Спољни пречник посуде је 340 мм. Унутрашњи
пречник посуде 310 мм. Наспољашњој страни се налазе
три механизма за затварењетермос посуде.Механизми за
затварање су израђени од иноксаАISI 304 деб.1,5 и
2,0мм,шипкастог материјала фи 6мм.Сваки механизам се
може подешавати по висини једноставним одвртањем
или завртањем,што обезбеђује максимално дихтовање
поклопца.Наспољашњој страни се на две стране
налазезаварене ручке,које се налазе у носачима,тако да
се ручке могуокретати у луку од 90 степени.На поклопцу
се такође налазизаварена ручка за подизање,која се
налази у носачима тако да се ручка може окретати у луку
од 180 степени
Запремина 25 литара.
Термос канта за ношење хране - сви елементи термоса,
сем полиетиленског међупоклопца и доње гумене карике
израђени од киселоотпорног нерђајућег челика Ч.4580
(АISI304). Дебљина посуде 1 мм.Полиетиленски
поклопац се треба имати могућност скидања ради
прања.Термос треба да имагумену карику на доњем делу
са спољашње олате која спречава клизање у транспорту и

25

Фрижидер - комбиновани
Положај замрзивача: Горе
Енергетска класа: А+
Потрошња енергије: 0.619 кWх/24х
Ниво буке: 40дБ(А)
Физичке карактеристике
Боја: Бела
Висина: 146.5цм
Ширина: 54цм
Број врата: 2
Маса: 41.5кг
Паковање: Посуда за лед
Запремина: 223л (177л фрижидер; 46л замрзивач)
Остало
Додатне функције: Светло
Остало: Антибактеријска корпа
Рекламациони период: 60 месеци
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омогућава да се посуде могу ређати једна на другу.
Спољни пречник посуде је 340мм. Унутрашњи пречник
посуде 310 мм.. Наспољашњој страни се налазе три
механизма за затварењетермос посуде.Механизми за
затварање су израђени од иноксаАISI 304 деб.1,5 и
2,0мм,шипкастог материјала фи 6мм.Сваки механизам се
може подешавати по висини једноставним одвртањем
или завртањем,што обезбеђује максимално дихтовање
поклопца.Наспољашњој страни се на две стране
налазезаварене ручке,које се налазе у носачима,тако да
се ручке могуокретати у луку од 90 степени.На поклопцу
се такође налазизаварена ручка за подизање,која се
налази у носачима тако да се ручка може окретати у луку
од 180
Степени.
Запремина 30 литара..

1
УКУПНО:
/

/



Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

26

Електрични шпорет за домаћинство са 4 рингле,
енергетска класа А
карактеристике рерне запремина 71 лит, додатне
функције:светло,механичке команде карактеристике
плоче за кување: тип плоче -рингле,број грејних зона 4,
додатне функције:механичке команде
боја бела,димензије:висина 85цм,ширина 60цм,дубина
60цм,маса 42,3кг,врата од пуног стакла(фиксно)
рекламациони период 60 месеци
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Назив предмета
Кревет за децу са душеком - пластични Димензије: 132x56x15 cm.
Тежина креветића је 3,8 kg. Конструкција креветића се састоји од 4
металне пластифициране цеви елипсастог профила 30х15х1.5 mm,
две цеви су дужине од 43 cm и две од 119 cm, на крајевима се налазе
пластичне стопе које омогућавају да се креветићи слажу један у други.
Део за лежање је израђен од рупичастог антиалергијског ПВЦ платна
1х1 mm који омогућава да површина дише. Углови од пластике су
заобљени и састављени из два расклопива дела који имају функцију
брзе монтаже и демонтаже кревета. Креветићи се раде у 4 боје: плави,
црвени, зелени и жути. Душек димензија 130х50х4 цм густина С 25.
Навлака за душек: сировински састав 100% памуком, са
рајсфершлусом, маса платна 150‐155 г/м2, постојаност боје при
прању на 90С‐ оцена 4/4, при пеглању на 200С оцена 4/4, на отирање
мокро/суво оцена 4/4. ***Доставити узорак креветића у 4 боје, душека и
навлака за душек у мин. 5 различитих боја штампаних дезена,
извештај о испитивању квалитета и садржаја ароматичних амина
извршен од стране овлашћене лабораторије из ког се види да дата
навлака не садржи ароматичне амине тј. да нема детекције. Навлаке –
5 комада - морају бити пломбиране од стране овлашћене
лабораторије која је вршила испитивање.

I Nameštaj i oprema za radnu sobu jaslenu po novom pravilniku ( svetlo zelena boja)

ПАРТИЈА БРОЈ 2. – Опрема за образовање за Старе Лединце

20

20

2

Фротир за покривање, 120/80 цм, - Сировински састав : памук 100%
- Површинска маса : 500г/м2
- при прању на 60 степени с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на 150
степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4
Наручилац задржава право избора боја

Штеп дека, 120/80 цм, лице : памук 100% , штампано платно са
дечијим мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са
једнобојним штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-Наличје : једнобојно платно са пратећом бојом дезена штампе лица
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-унутрашњост пуњена кофлином 300 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 40 степени с- оцена мин. 4/4 , , на
отирање мокро /суво оцена минимум 4/4

Орман за ПВЦ креветиће, Димензије 150x200x75цм Израђен од
универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Отварање крила на 180◦С
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40

Чаршав са трачицама гумицама за везивање за креветић, да одговара
дечијем креветићу 132х56 цм - памук 100% , штампано платно са
дечијим мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са
једнобојним штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 90 с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на
200 степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4
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4

1

1

1

1

Дечија столица без рукохвата.висина 36 цм (заобљених
ивица),ирађена од буковог масива,анатомски обликована,завршна
обрада полиуретан лак,три слоја.

Дечји сто, Горња плоча у облику детелине, четворосед, 90x90x54цм плоча стола - Израђена од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.
Подконструкција од буковог масива.

Пулт за преповијање беба са степеницама - Поседује две отворене
полице и са стране степенице - израђен од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм. Димензије:170х70х85 цм

Полице за играчке, Облик комоде, 60x50x60цм - израђене од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује једну фиоку и изнад две
преграде једну поред друге. Ручкица упадајућа ПВЦ у облику цветића.

Полице за играчке, Облик комоде, 90x50x60цм - израђене од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4 отворене полице, а изнад
се налази простор за чаше за мућење боја. Намењена је за одлагање
ликовног материјала.

Кутак - ом 1, 80x41x6087цм - израђене од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм. Поседује у доњем делу две покретне кутије, а изнад се
налази полица са декоративним наставком полукружног облика.
Намењен је за одлагање ситног дидактичког материјала.
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10

Дечја столица Х=36 цм - седиште - лице облепљено ХПЛ-ом, а наличје
балансом, наслон обострано облепљен ХПЛ-ом: 2 ком - ХПЛ Еггер
зелено У 630, 2 ком - ХПЛ Фундермаx 0073 - беж, 2 ком - ХПЛ Еггер У
525 -плаво, 2 ком ХПЛ Еггер У 321- црвено, 2 ком - ХПЛ Еггер У 131 жуто *** ДОСТАВИТИ УЗОРАК СТОЛИЦА У СВАКОМ ДЕЗЕНУ ХПЛ-а

1

1

Тепих -итисон дименезије 150х150цм

Тепих -итисон димензије 200х200цм

Зидна табла, бела , за писање фломастерима, може да се пише и
брише 150х100 цм
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Дечја комода, Покретна П1/к8, 81x81x56цм - израђена од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. - поседује једну полицу и 8 ПВЦ кутија.
Димензије ПВЦ ктије: дужина 37.5 цм, дубина 27 и висина 8 цм

Ормар к4/52/04, Димензије 90x40x160цм - израђен од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4 крила у доњем и горњем
делу и отворене полице у два нивоа. Други ниво полица подељен је са
вертикалном преградом. Ручкице упадајуће ПВЦ у облику цветића.
Гардеробер за децу – ормарићи, 3г/6, 98x32x150цм - израђен од
универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар поседује 6 крила.
Испод ормара је потребно предвидети простор за клупицу која може да
се подвлачи и извлачи по потреби. Ручкице на крилима упадајуће ПВЦ
у облику цветића.

2

Покретне кутије К1, 40x30x30цм - израђене од универа дебљине 18
мм, кант АБС 2 мм.
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LAP TOP
Veličina ekrana: 15.6" dijagonala, HDSVAeDP anti-glare slim WLED(min
rezolucija 1366x768);
Procesor: min Intel®Pentium®N3710 sa Intel®HDGraphics 405(1.6GHz
osnovna frekvencija, do 2.56GHz u turbo modu, 2MB keša,4 jezgra) ili
odgovarajući
Memorija: min 4GB
HDD: min 500GB SATA
portovi: 2xUSB3.1; 1xUSB2.0;1xHDMI;1xVGA;1xRJ45;1xzvučnici/mikrofon-combo
Optika: DVD/RW
da poseduje multi-format digital media čitač kartica
komunikacija: GbE NIC(10/100/1000), DualBandWireless-AC3168
802.11a/b/g/n/ac(1x1)Wi-Fi i Bluetooth 4.2
operativni sistem: Win 10 64bit
Mogućnost provere garantnog roka na sajtu proizvođača, ukucavanjem
serijskog broja uređaja.
Slično modelu: HP 250 G6 ili odgovarajući
Štampač laserski A4
Brzina: 28 ppm A4
Mesečni Duty Cycle: min 30,000 listova / mesecu
Procesor: min 600Mhz/ Memorija: min 256 MB
Konektivnost: Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 10/100Base-T Ethernet,
Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0
Rezolucija štampoe i kopiranja: 600 x 600 dpi (odnosno 4800 x 600 u
enhanced image kvalitetu)
vreme izlaska prve odšampane stranice: do 9 sekundi
Podržani jezici komunikacije: PCL® 5e and 6 emulations, PostScript® 3™
emulation
Podržane opcije štampe: Toner Save Mode, Booklet Printing, Poster
Printing, Skip Blank Pages, N-up Printing, Scaling, Reduce/Enlarge, Fit to
Page, Watermarks, Overlays, Custom-size Pages, Print Order, Edge
Enhancement, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Paper
Selection by Attribute, Earth Smart Driver Settings, Bi-directional Print
Drivers, Job Monitoring, Store and Recall Driver Settings
Opcija mobilne štampe: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, optional
Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (includes Apple AirPrint, Google
Cloud Print™ v2.0 and Mopria®. For more information, visit
www.xerox.com/WPSA)
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/

Укупна цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(са пдв-ом)
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Назив предмета
Кревет за децу са душеком - пластични Димензије: 132x56x15 cm.
Тежина креветића је 3,8 kg. Конструкција креветића се састоји од 4
металне пластифициране цеви елипсастог профила 30х15х1.5 mm,
две цеви су дужине од 43 cm и две од 119 cm, на крајевима се налазе
пластичне стопе које омогућавају да се креветићи слажу један у други.
Део за лежање је израђен од рупичастог антиалергијског ПВЦ платна
1х1 mm који омогућава да површина дише. Углови од пластике су
заобљени и састављени из два расклопива дела који имају функцију
брзе монтаже и демонтаже кревета. Креветићи се раде у 4 боје: плави,
црвени, зелени и жути. Душек димензија 130х50х4 цм густина С 25.
Навлака за душек: сировински састав 100% памуком, са
рајсфершлусом, маса платна 150‐155 г/м2, постојаност боје при
прању на 90С‐ оцена 4/4, при пеглању на 200С оцена 4/4, на отирање
мокро/суво оцена 4/4. ***Доставити узорак креветића у 4 боје, душека и
навлака за душек у мин. 5 различитих боја штампаних дезена,
извештај о испитивању квалитета и садржаја ароматичних амина
извршен од стране овлашћене лабораторије из ког се види да дата

II Nameštaj i oprema za radne sobe uzrasta 3-7 po novom pravilniku (Natur boja)

22

Security Standard Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication,
WPA2 Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3,
USB Port Disablement
Kapacitet skladišta papira: Standarda kaseta: min 250 listova veličine do
216 x 356 mm, da ima i multimedijalni ulaz papira
izlazni kapacitet papira: min 150 listova
Automatska dvostrana štampa
Slično modelu: Xerox Phaser 3260DNI ili odgov.
Projektor sa zvučnicima
Rezolucija: min 800x600, Kontrast: 15000:1, Zvucnici: 1x 2w, Povezivanje:
1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB(2.0 Type A i 2.0 Type B), Cinch audio in
Slično modelu: Epson EB-S05 ili odgovarajuće

26

Фротир за покривање, 120/80 цм, Сировински састав : памук 100%
- Површинска маса : 500г/м2
- при прању на 60 степени с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на 150
степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4
Наручилац задржава право избора боја

2

3
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Чаршав са трачицама гумицама за везивање за креветић, да одговара
дечијем креветићу 132х56 цм - памук 100% , штампано платно са
дечијим мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са
једнобојним штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 90 с- оцена мин. 4/4 , при пеглању на
200 степени C оцена на минимум 4/4, на отирање мокро /суво оцена
минимум 4/4

навлака не садржи ароматичне амине тј. да нема детекције. Навлаке –
5 комада - морају бити пломбиране од стране овлашћене
лабораторије која је вршила испитивање.

3

26

3

3

Орман за ПВЦ креветиће, димензије 150x200x75цм - Израђен од
универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ручкице упадајуће ПВЦ у
облику цветића. Отврање крила под 180◦С

Дечија столица Н=36 цм, метална конструкција цеви фи 27,
пластифициране у РАЛ-у по избору наручиоца, седиште и наслон из
једног дела израђени од квалитетне пластике, димензије седалног
дела: ширина 34 цм, дубина 32 цм и висина 33.5 цм - Потребно је
доставити узорак столице уз понуду, као и узорке у 3 боје пластичног
седалног дела

Дечји сто, Горња плоча округла – М1, 120x56цм - плоча стола универ
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Подконструкција стола од буковог
масива.

Дечји сто, Горња плоча елипса са исечком – м-2, 120x56цм - плоча
стола универ дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Подконструкција стола
од буковог масива.

4

5

6

7

8
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Штеп дека, 120/80 цм, лице : памук 100% , штампано платно са
дечијим мотивима различитих дезена ( основа платна бела боја са
једнобојним штампаним дечијим мотивима у мин. 5 боја )
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-Наличје : једнобојно платно са пратећом бојом дезена штампе лица
- Сировински састав : памук 100%
- Тежина платна ( маса) ; 150-155 г/м2
-унутрашњост пуњена кофлином 300 г/м2
- Постојаност боја : при прању на 40 степени с- оцена мин. 4/4 , , на
отирање мокро /суво оцена минимум 4/4

1

1

1

4

1

Полице за играчке, Облик комоде, покретна, по4 120x50x60цм израђена од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4
отворене полице.

Покретне кутије К1, 40x30x30цм - израђене од универа дебљине 18
мм, кант АБС 2 мм.

Ормар к4/52/04, Димензије 90x40x160цм - израђен од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 4 крила у доњем и горњем
делу и отворене полице у два нивоа. Други ниво полица подељен је са
вертикалном преградом.Ручкице упадајуће ПВЦ у облику цветића.

Гардеробер за децу, 105x39x130цм, м6 - израђен од универа дебљине
18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује фиксну клупицу испод које се налазе у
два реда по 3 преграде за одлагање дечје обуће. Изнад се налази
простор са кукицама за одлагање дечје гардеробе.

Библиотека дечја, К3/фп2, 70x40x115цм,- израђена од универа
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. У доњем делу се налазе 2 покретне
кутије а изнад уске полице за одлагање бојанки, сликовница, књига и
сл.

11

12

13

14

15
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2

10

1

Полице за играчке, Облик комоде, покретна, по6+1, 120x90x90цм поседује 3 отворене полице, а са десне стране уску преграду.
Полице за играчке, Облик комоде, покретна, п1/к12. 81x81x75цм израђена од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Поседује 12 ПВЦ
кутија и једну полицу. Димензије ПВЦ ктије: дужина 37.5 цм, дубина 27
и висина 8 цм. Доставити узорак ПВЦ кутија у мин 5 боја.

9

17

19

1

1

2

1
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Зидна табла, За писање фломастерима, може да се пише и брише
150х100 цм
LAP TOP
Veličina ekrana: 15.6" dijagonala, HDSVAeDP anti-glare slim WLED(min
rezolucija 1366x768);
Procesor: min Intel®Pentium®N3710 sa Intel®HDGraphics 405(1.6GHz
osnovna frekvencija, do 2.56GHz u turbo modu, 2MB keša,4 jezgra) ili
odgovarajući
Memorija: min 4GB
HDD: min 500GB SATA
portovi: 2xUSB3.1; 1xUSB2.0;1xHDMI;1xVGA;1xRJ45;1xzvučnici/mikrofon-combo
Optika: DVD/RW
da poseduje multi-format digital media čitač kartica
komunikacija: GbE NIC(10/100/1000), DualBandWireless-AC3168
802.11a/b/g/n/ac(1x1)Wi-Fi i Bluetooth 4.2
operativni sistem: Win 10 64bit
Mogućnost provere garantnog roka na sajtu proizvođača, ukucavanjem
serijskog broja uređaja.
Slično modelu: HP 250 G6 ili odgovarajući

Тепих, Димензије 150x150цм

16

18

Ликовни орман 2к, 83x40x80цм, израђен од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм. СА леве стране поседује уску полицу за одлагање
папира. У доњем длеу има два крила, изнад се налази отворена
полица и изнад полице преграда за одлагање ликовног материјала.

22
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20

1

1

1
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Štampač laserski A4
Brzina: 28 ppm A4
Mesečni Duty Cycle: min 30,000 listova / mesecu
Procesor: min 600Mhz/ Memorija: min 256 MB
Konektivnost: Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 10/100Base-T Ethernet,
Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0
Rezolucija štampoe i kopiranja: 600 x 600 dpi (odnosno 4800 x 600 u
enhanced image kvalitetu)
vreme izlaska prve odšampane stranice: do 9 sekundi
Podržani jezici komunikacije: PCL® 5e and 6 emulations, PostScript® 3™
emulation
Podržane opcije štampe: Toner Save Mode, Booklet Printing, Poster
Printing, Skip Blank Pages, N-up Printing, Scaling, Reduce/Enlarge, Fit to
Page, Watermarks, Overlays, Custom-size Pages, Print Order, Edge
Enhancement, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Paper
Selection by Attribute, Earth Smart Driver Settings, Bi-directional Print
Drivers, Job Monitoring, Store and Recall Driver Settings
Opcija mobilne štampe: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, optional
Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (includes Apple AirPrint, Google
Cloud Print™ v2.0 and Mopria®. For more information, visit
www.xerox.com/WPSA)
Security Standard Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication,
WPA2 Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3,
USB Port Disablement
Kapacitet skladišta papira: Standarda kaseta: min 250 listova veličine do
216 x 356 mm, da ima i multimedijalni ulaz papira
izlazni kapacitet papira: min 150 listova
Automatska dvostrana štampa
Slično modelu: Xerox Phaser 3260DNI ili odgov.
Projektor sa zvučnicima
Rezolucija: min 800x600, Kontrast: 15000:1, Zvucnici: 1x 2w, Povezivanje:
1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB(2.0 Type A i 2.0 Type B), Cinch audio in
Slično modelu: Epson EB-S05 ili odgovarajuće
Digitalni fotoaparat sa memorijskom karticom
Kompaktan digitalni fotoaparat
Efektivni pikseli: 20,1 miliona (Obradom slike može da se smanji broj
efektivnih piksela.)
Senzor slike: CCD tipa 1/2,3 inča; ukupan broj piksela: približno 20,48
miliona
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Objektiv: NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 5x ili odgovarajući
žižna daljina: 4,6–23,0 mm (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od
26–130 mm u formatu od 35 mm [135])
f-broj: f/3,2 do 6,5
Konstrukcija objektiva: 6 elemenata u 5 grupa
Uvećanje: Do 4x (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od približno
520 mm u formatu od 35 mm [135])
Smanjenje vibracije: Elektronski VR (filmovi)
Smanjenje zamućenja pri pokretu: Elektronski VR (statične slike)
Autofokus: AF sa detekcijom kontrasta
Opseg fokusiranja[W]: Pribl. 50 cm do beskonačnosti, [T]: Pribl. 80 cm do
beskonačnosti, Makro režim: Pribl. 10 cm do beskonačnosti (širokougaoni
položaj) (Sva rastojanja merena od centra prednje površine objektiva.)
Režim AF oblasti: Prioritet lica, centar, manuelno sa 99 oblasti fokusa,
praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja
Monitor:TFT LCD monitor dijagonale 6,7 cm (2,7 inča); pribl. 230.000
tačaka i 5 nivoa podešavanja svetline
Pokrivanje slike:Pribl. 98% horizontalno i vertikalno pokrivanje (u poređenju
sa stvarnom slikom)
Pokrivanje slike (režim reprodukcije):Pribl. 98% horizontalno i vertikalno
pokrivanje (u poređenju sa stvarnom slikom)
Medijum za skladištenje podataka: SD, SDHC, SDXC, interna memorija
(približno 25 MB)
Sistem datoteka: U skladu sa DCF i Exif 2.3 standardima
Skladištenje - Format datoteke: Statične slike: JPEG, filmovi: AVI (u skladu
sa Motion-JPEG standardom)
Veličina slike (pikseli): 20 M (visoko) [5152 x 3864 (kvalitetno)]; 20 M [5152
x 3864]; 10 M [3648 x 2736]; 4 M [2272 x 1704]; 2 M [1600 x 1200]; VGA
[640 x 480]; 16:9 (14 M) [5120 x 2880]; 1:1 [3864 x 3864]
ISO osetljivost: ISO 80–1600, ISO 3200 (dostupno kada se koristi
automatski režim)
Merenje ekspozicije: Matrix, prioritet centra (digitalni zum manji od 2x), spot
(digitalni zum 2x ili veći)
Kontrola ekspozicije: Automatski programirana ekspozicija i korekcija
ekspozicije (-2,0–+2,0 EV u koracima od 1/3 EV)
Tip zatvarača: Mehanički i CCD elektronski zatvarač
Brzina zatvarača: 1/2000-1 s, 4 s (režim scene Vatromet)
Samookidač: Može se izabrati trajanje od 10 s i 2 s
Otvor blende:Izbor elektromagnetnog ND filtera (-2,6 AV)

УКУПНО:

/

/
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Opseg otvora blende: 2 koraka (f/3,2 i f/8 [W])
Ugrađeni blic:Da
Opseg blica (približno) [W]: 0,5 do 4,0 m [T]: 0,8 do 2,0 m
Kontrola blica:TTL automatski blic sa probnim predbljescima
USB: USB velike brzine, podržava Direct Print (PictBridge); koristi se i kao
priključak audio/video izlaza (moguće je izabrati NTSC ili PAL za video
izlaz)
Audio ulaz: Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano priključno
napajanje)
Audio izlaz: Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm)
Podržani jezici: arapski, bengalski, bugarski, kineski (pojednostavljeni i
tradicionalni), češki, danski, holandski, engleski, finski, francuski, nemački,
grčki, hindi, mađarski, indonežanski, italijanski, japanski, korejski, marati,
norveški, persijski, poljski, portugalski (evropski i brazilski), rumunski, ruski,
srpski, španski, švedski, tamilski, telugu, tajski, turski, ukrajinski,
vijetnamski
Izvori napajanja: Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL19 (obezbeđena),
AC adapter EH-62G (dostupan zasebno)
Vreme punjenja: Pribl. 3 h (kada se koristi AC adapter za punjenje EH72P/EH-72PCH i kada je baterija u potpunosti istrošena)
Trajanje baterije1: Pribl. 250 snimaka kada se koristi EN-EL19
Stvarno trajanje baterije pri snimanju filmova2: Pribl. 1 h 5 min pri upotrebi
EN-EL191
Utičnica za stativ: 1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (Š x V x D): Pribl. 94,5 x 58,6 x 19,8 mm (ne računajući
ispupčenja)
Težina: Pribl. 119 g, (uključujući bateriju i memorijsku karticu)
Radno okruženje – Temperatura: 0°C–40°C
Radno okruženje – Vlažnost: 85% ili manje (bez kondenzacije)
Dodatna oprema u kompletu:Kaiš fotoaparata, punjiva Li-jonska baterija
EN-EL19, USB kabl UC-E16, AC adapter za punjenje
Slično modelu: Canon PowerShot SX420 IS - PowerShot and IXUS digital
ili odgovarajući



Датум:

М.П.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. ЈНОП-44/2019 69/73

Потпис понуђача

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке опреме, за партију број ________ ЈНОП-44/2019.
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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 понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке опреме за партију број ________ бр. ЈНОП 44/2019.
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности.

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.
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ХIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („ Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „ Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „ Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „ Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник
предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ___________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Предшколска установа „Радосно детињство“

Седиште и адреса:

Нови Сад
Павла Симића 9.

Матични број:
Порески број:
Текући рачун:

08038384
101584396
840-549667-30
Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за
исплату. Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде , коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке добара – опреме.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важења од 60 дана од дана отварања понуда.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ___________________________ (словима:
________________________________________________________________) што представља
10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима
са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све
спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања овлашћења:________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног
лица меничног
дужника
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