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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА
НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ 13-108-00

Септембар, 2013. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1831
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1832, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра - куповина намештаја за потребе
опремања објеката предшколске установе „11 април“, обликована у две партије
Јавна набавка број 13-108-00
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Општи подаци о јавној набавци
Наручилац: Предшколска установа "11. април", Народних хероја бр. 12а, Нови Београд
Интернет адреса наручиоца: www.11april-nbgd.edu.rs
Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: добра - Куповина намештаја за потребе опремања објеката
предшколске установе „11 април“, обликована у две партије,
јавна набавка број: 13-108-00
Партија I : Куповина намештаја опште намене
Партија II: Куповина намештаја за васпитно образовни рад (дидактичка средства)
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Информације у вези са јавном набавком бр. 13-108-00 могу се добити сваког радног дана
у периоду од 10,00 до 12,00 часова, особа за контакт: Влајко Томашевић; тел: 2603-042
e – mail адреса: info@11april-nbgd.edu.rs
Подаци о предмету јавне набавке
Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке
Јавна набавка број 13-108-00 - Куповина намештаја за потребе опремања објеката
Предшколске установе „11 април“, обликована у две партије:
Партија I: Куповина намештаја опште намене
Партија II: Куповина намештаја за васпитно образовни рад (дидактичка средства)
Ознака из општег речника набавке: 39100000 – намештај.
Техничка спецификација за Партију I

Р.бр.
1.

Врста намештаја
Креветац са оградицом и душеком од жичаног језгра
и пресвлаком која се скида дим. 130х70х115 цм
Конструкција израђена од буковог масива, стубићи
дебљине 4x4 цм, хоризонтални носачи 4x1,8 цм, испуна
вертикалама 1,5 цм и узножје од универа дебљине 18
мм окантовано абс траком дебљине 2 мм. Масив
прелакиран нетоксичним лаком на воденој бази у боји
по избору наручиоца.. Једна страна оградице мора бити
подесива по висини. Креветац се испоручује са
душеком мин. Д =8 цм.
Радионичке
наручиоца.

2.

детаље

разрађивати

уз

Кол.

ком

52

ком

650

сагласност

Кревет склапајући cca дим.140x50x27
Конструктивни елементи кревета, рам и склопиве ноге,
израђени у комбинацији буковог масива и пресованог
буковог ламината. Масив прелакиран нетоксичним
лаком на воденој бази у боји по избору наручиоца. У
рам кревета убацити еластичне летве као подлога за
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Јединица
мере

3.

4.

5.

душек. Уз кревет се испоручује душек мин. Д = 8 цм.
Дусек се пресвлачи квалитетном тканином од памука.
На крајевима кревета с доње стране причвршћује се
еластична трака која не дозвољава испадање или
померање душека.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Ормарић за кревете 1/13 са надоградњом cca 197 / 72
/ 220
Израђен од универа у боји коју одреди наручиоц,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 13 вертикалних преграда и горњи део
спремисте за постељину. Орман опремљен са 8 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Ормарић за кревете 1/23 са надоградњом cca 348 / 72
/ 220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 23 вертикалне преграде и горњи део
спремисте за постељину. Орман опремљен са 12 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места ради усаглашавања са
димензијама склапајућих креветића..
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Ормарић за кревете 1/7 са надоградњом cca 105 / 72 /
220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 7 вертикалних преграда и горњи део
спремисте за постељину. Орман опремљен са 4 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места ради усаглашавања са
димензијама склапајућих креветића.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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Ормарић за кревете 1/30 са надоградњом cca 454 / 72
/ 220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 30 вертикалних преграда и горњи део
спремисте за постељину. Орман опремљен са 16 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места ради усаглашавања са
димензијама склапајућих креветића.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Ормарић за кревете 1/8 са надоградњом cca 168 / 72 /
220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 8 вертикалних преграда и горњи део
спремисте за постељину. Орман опремљен са 6 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места ради усаглашавања са
димензијама склапајућих креветића.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Ормарић за кревете 1/18 са надоградњом cca 273 / 72
/ 220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 18 вертикалних преграда и горњи део
спремисте за постељину. Орман опремљен са 10 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места ради усаглашавања са
димензијама склапајућих креветића.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Ормарић за кревете 1/17 са надоградњом cca 255 / 72
/ 220
Израђен од универа у боји коју одреди наручиоц,
дебљине 22мм и 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс, орман
подељен по висини на два дела. Доњи део спремисте за
кревете са 17 вертикалних преграда и горњи део
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спремисте за постељину. Орман опремљен са 10 врата.
Врата се отварају помоцу изрезаних, окантованих,
правпугаоних рупа. Леђа од оплемењеног лесонита.
Предвидети фиксирање ормана за зид.
Мере проверити на лицу места ради усаглашавања са
димензијама склапајућих креветића.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца..
10. Сто кружни d= 85/48
Конструкција стола израђена од пуног дрвета (или
буковог шпера ), плоча израђена од пуног дрвета или
буковог шпера. Сви елементи заштићени лаком на
воденој бази у боји по избору наручиоца. Ивице
заобљене. Дно стопе стола са облогом од беле гуме.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
11. Сто кружни d=100/52
Конструкција стола са пет ногу израђена од пуног
дрвета (или буковог шпера ), плоча израђена од пуног
дрвета или буковог шпера. Сви елементи заштићени
лаком на воденој бази у боји по избору наручиоца.
Ивице заобљене. Дно ногу са уметком који се заврсава
белом гумом како би се ститила подна поврсина.
Омогуцити слагање столова једног на други.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
12 Сто кружни d=120/54
Конструкција стола са три ноге израђена од пуног
дрвета (или буковог шпера ), плоча израђена од пуног
дрвета или буковог шпера. Сви елементи заштићени
лаком на воденој бази у боји по избору наручиоца.
Ивице заобљене. Дно ногу са уметком који се завршава
белом гумом како би се штитила подна поврсина.
Омогућити слагање столова једног на други.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
13 Столица са рукохватом висине седења 27цм
Израђена од пресованог буковог шпера-гестеле као и
рукохвати , а наслон и седиште од буковог шпера у боји
по избору наручиоца. Ивице заобљене. Дно ногу са
уметком који се заврсава белом гумом како би се
ститила подна површина.
Омогућити слагање столица једне на другу.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
14 Столица са висине седења 30цм
Израђена од пресованог буковог шпера-гестеле као и
рукохвати, а наслон и седиште од буковог шпера у боји
по избору наручиоца.Ивице заобљене. Дно ногу са
уметком који се заврсава белом гумом како би се
ститила подна поврсина. Омогућити слагање столица
једне на другу.
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Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Столица са висине седења 34цм
Израђена од пресованог буковог шпера-гестеле као и
рукохвати, а наслон и седиште од буковог шпера у боји
по избору наручиоца.Ивице заобљене. Дно ногу са
уметком који се заврсава белом гумом како би се
ститила подна поврсина. Омогућити слагање столица
једне на другу.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Сет - сто/ две столице за васпитаче d =90/75
Конструкција стола израђена од пуног дрвета, плоча
израђена
од
пуног
дрвета (или буковог шпера). Сви елементи заштићени
лаком
на
воденој
бази у боји по избору наручиоца. Дно ноге стола са
облогом
од
беле
гуме.
Ивице
заобљењер=3cm.
Конструкција столице израђена од пресованог буковог
ламината. Седиште и наслон столице буков отпресак.
Седиште
и
наслон
се
тапацирају сунђером мин. дебљине 2cm и пресвлаче
100%
природном
тканином
по
избору наручиоца. Конструкција столице се завршно
премазује
лаком
на воденој бази у мин. 2 слоја. Висина седишта столице
је
стандардна.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца
Мобилна полица са фиокама за васпитаче са
кључем - 50/35/67
Полица са 3 фиоке са клизним механизмом и кључем.
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18mm, окантоване АБС траком дебљине 2mm.
Ивице заобљене.Начин спајања невидљиви кекс.
Полица
је
опремљена
високо квалитетним точкићима од инокса – окретни
точак са потпуном блокадом, кућиште од инокса,
нерђајуће, окретни лежај са двоструким кугличним
венцем, осовина точка причвршћена вијком, средиште
точка од полипропилена, омотач од термопластичне
гуме, сива беѕ трагова са заштитом од влакана, клизни
лежај. Укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Пулт за пресвлачење са полицама/јаслице - cca
176/80/85
Израђен од водоотпорног ХПЛ ламината у боји коју
одреди наручилац, дебљине 18 mm, окантован АБС
траком 2mm,са подесивим ножицама и меком подлогом
од еко коже/водоотпорна, лако се чисти, отпорна на
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разне врсте утицаја.У склопу пулта предвиђена је
уградња кадице дим 80х80 цм, која није обухваћена
овом позицијом.Пулт опремљен са четворо врата и
механизмом за закључавање. Врата се отварају помоћу
изрезаних, окантованих правоугаоних рупа. Мере
проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Гардеробни орман у ходнику / јаслице - cca 300 / 130
/ 40
Орман са три хоризонталне и 9 вертикалних подела које
формирају 27 отвора, сваки отвор са својом додатном
полицом, израђен од универа у боји коју одреди
наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс траком
дебљине 2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс.
Полица опремљена са 27 врата.Врата се отварају
помоћу изрезаних, окантованих, правоугаоних рупа.
Мере проверити на лицу места. Леђа од оплемењеног
лесонита.
Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца..
Гардеробни орман у ходнику / јаслице - cca 300 / 130
/ 30
Орман са три хоризонталне и 9 вертикалних подела које
формирају 27 отвора, сваки отвор са својом додатном
полицом, израђен од универа у боји коју одреди
наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс траком
дебљине 2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс.
Полица опремљена са 27 врата.Врата се отварају
помоцу изрезаних, окантованих, правпугаоних рупа.
Мере проверити на лицу места. Леђа од оплемењеног
лесонита.
Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца.
Гардеробни орман у ходнику / вртић - cca 300 / 130 /
40
Орман са три хоризонталне и шест вертикалних подела
које формирају 18 отвора у доњиј зони, израђена од
универа у боји коју одреди наручилац, дебљине 18мм,
окантоване АБС траком дебљине 2мм. Начин спајања
типа невидљиви кекс, леђа од оплемењеног лесонита.
Полица је опремљена са 36 кутија од беле,
полупровидне пластике и са 36 чивилука са 36 врећа за
одлагање одеће, квалитетне израде, од природног
платна на које су насивени џепови и отворима за
ветрење , димезије вреће 45цм x 55цм , у боји коју
одреди наручилац.Врећа.има гајтан (учкур) за кацење о
цивилук. Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Гардеробни орман у ходнику / вртић - cca 300 / 130 /
30
Орман са три хоризонталне и сест вертикалних подела
које формирају 18 отвора у доњиј зони, израђена од
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универа у боји коју одреди наручилац, дебљине 18мм,
окантоване АБС траком дебљине 2мм. Начин спајања
типа невидљиви кекс, леђа од оплемењеног лесонита.
Полица је опремљена са 36 кутија од беле,
полупровидне пластике и са 36 чивилука са 36 врећа за
одлагање одеће, квалитетне израде, од природног
платна на које су нашивени џепови и отворима за
ветрење , димезије вреће 45цм x 55цм , у боји коју
одреди наручилац.Врећа.има гајтан (учкур) за кацење о
цивилук. Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Гардеробни орман у ходнику / предшколско - cca
550 / 130 / 30
Орман са три хоризонталне и осам вертикалних подела
које формирају 20 отвора, израђена од универа у боји
коју одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм. Начин спајања типа невидљиви
кекс, леђа од оплемењеног лесонита. Полица је
опремљена са 34 кутије од беле, полупровидне пластике
и са 30 чивилука са 30 врећа за одлагање одеће,
квалитетне израде, од природног платна на које су
нашивени џепови и отворима за ветрење , димезије
вреће 45цм x 75цм , у боји коју одреди
наручилац.Врећа.има гајтан (учкур) за качење о
цивилук. Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца..
Гардеробни орман у ходнику / предшколско - cca
390 / 130 / 30
Орман са три хоризонталне и сест вертикалних подела
које формирају 18 отвора у доњиј зони, израђена од
универа у боји коју одреди наручилац, дебљине 18мм,
окантоване абс траком дебљине 2мм. Начин спајања
типа невидљиви кекс, леђа од оплемењеног лесонита.
Полица је опремљена са 28 кутија од беле,
полупровидне пластике и са 30 чивилука са 30 врећа за
одлагање одеће, квалитетне израде, од природног
платна и на које су нашивени џепови и отворима за
ветрење , димезије вреће 45цм x 75цм , у боји коју
одреди наручилац.Врећа.има гајтан (учкур) за качење о
цивилук. Мере проверити на лицу места..
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Уградни орман у ходнику -cca 196 / 40 / 220
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања типа невидљиви кекс, леђа од
оплемењеног лесонита. Плакар са двоје двокрилних и
двоје једнокрилних врата, са механизмом за
закљуцавање. Врата се отварају помоћу изрезаних,
окантованих, правоугаоних рупа. Мере проверити на
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Уградни орман у ходнику - cca 123 / 40 / 220
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања
типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита. Плакар са двоје двокрилних
врата опремљених механизмом за закљуцавање. Врата
се
отварају
помоцу
изрезаних,
окантованих,
правпугаоних рупа. Мере проверити на лицу места.
Полица је у боји коју одреди наручилац.
Мере проверити на лицу места
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Уградни орман у ходнику - cca 123 / 40 / 220
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања
типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита. Плакар са двокрилним вратима
и двоја једнокрилних врата опремљених механизмом за
закљуцавање. Врата се отварају помоцу изрезаних,
окантованих, правпугаоних рупа. Мере проверити на
лицу места. Полица је у боји коју одреди наручилац.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Уградни орман у ходнику - cca 196 / 30 / 220 - десни
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања
типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита. Плакар са двоје двокрилних и
двоје једнокрилних врата, са механизмом за
закљуцавање. Врата се отварају помоћу изрезаних,
окантованих, правоугаоних рупа. Мере проверити на
лицу места. Полица је у боји коју одреди наручилац.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца..
Уградни орман у ходнику -cca 196 / 30 / 220 - леви
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања
типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита. Плакар са двоје двокрилних и
двоје једнокрилних врата, са механизмом за
закљуцавање. Врата се отварају помоцу изрезаних,
окантованих, правпугаоних рупа. Мере проверити на
лицу места. Полица је у боји коју одреди наручилац.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца..
Уградни плакар - А – cca 78 / 40 /220
Плакар израђен од универа са пет полица у боји коју
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одреди наручилац, дебљине 18мм, окантованог абс
траком дебљине 2мм. Начин спајања типа невидљиви
кекс, опремљена вратима са механизмом за
закљуцавање. Врата се отварају помоћу изрезаних,
окантованих, правоугаоних рупа. Мере проверити на
лицу места. Леђа од оплемењеног лесонита.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Мере проверити на лицу места.
Уградни плакар - Б – cca 140 / 40 /220
Плакар са 5 полица израђен од универа у боји коју
одреди наручилац, дебљине 18мм, окантованог абс
траком дебљине 2мм. Начин спајања типа невидљиви
кекс, опремљена двокрилним вратима са механизмом за
закљуцавање.. Врата се отварају помоћу изрезаних,
окантованих, правоугаоних рупа. Мере проверити на
лицу места. Леђа од оплемењеног лесонита.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Уградни плакар - Ц – cca 200/53/220
Плакар са пет полица израђен од универа у боји коју
одреди наручилац, дебљине 18mm, окантованог АБС
траком дебљине 2mm. Начин спајања типа невидљиви
кекс, опремљена двокрилним вратима са механизмом за
закључавање.Врата се отварају помоћу изрезаних,
окантованих правоугаоних рупа.Леђа од оплемењеног
лесонита.
Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца. Мере проверити на лицу места
Преграда за оставу испод степеништа –cca 145/160
Двокрилна врата са бравом и невидљивим штоком,
израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18mm, окантована АБС траком дебљине 2mm.
Мере
проверити
на
лицу
места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Дрвене столице на расклапање
Дрвене столице на расклапање стандардних димензија.
Израђене
од
тврдих
јасенових
летвица.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Амбулантни лежај - 90/200
Орман за лекове двокрилни са картотеком и
фиокама дим 150х30х220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац.
Део полице за лекове опремљена за двокрилним
вратима и механизмом за закљуцавање. Други део
полице је опремљен фијокама са клизним мехнизмом.
Нацин спајања типа невидљиви кекс. Предвидети
фиксирање полица за под и зид.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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Сет - Канцеларијски сто са фиокама 120х65x75 +
столица
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац. Три
фијоке опремљене клизним механизмом и механизмом
за закљуцавање.
Начин спајања типа невидљиви кекс.
Дно ногу са уметком који се завршава белом гумом
како би се штитила подна површина.
Конструкција столице израђена од пресованог буковог
ламината. Седиште и наслон столице буков отпресак.
Седиште и наслон се тапацирају сунђером мин.
Дебљине 2цм и пресвлаче 100% природном тканином
тканином по избору наручиоца. Конструкција столице
се завршно премазује лаком на воденој бази у мин. 2
слоја. Висина седишта столице је стандардна.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Столица за преглед – ротирајућа
Столица израђена у комбинацији метала и дрвета.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Уградни плакар / дидактика/ васпитачи – cca 312 /
60 / 280
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантован абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита.
Плакар са седам хоризонталних полица и са девет
двокрилних врата са механизмом за закљуцавање..
Врата се отварају помоћу изрезаних, окантованих,
правоугаоних рупа. Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Сет – канцеларијски сто 210 / 80 / 75 +8 столица
Сет се састоји од конференцијског стола (210x 80), од
универа, у боји по избору наручиоца, са металним
ногама у средини.
Осам канцеларијских столица тапацираних са еко
кожом у боји по избору наручиоца, са металном
конструкцијом / ногама.
Сет - сто (150 x 80) + 3 столице
Сет се састоји од:
стола са три фијоке опремљеним клизним механизмом ,
од универа, у боји по избору наручиоца, са металним
ногама и конструкцијом и
три канцеларијске столице тапациране еко кожом у боји
по избору наручиоца, са металном конструкцијом /
ногама,стандардне висине.
Плакар - cca 90+170 / 40 / 275
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања типа невидљиви кекс,
леђа од
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оплемењеног лесонита. Врата се отварају помоћу
изрезаних, окантованих, правоугаоних рупа. Плакар са
шест хоризонталних полица и са двоје двокрилних
врата.Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Метални гардеробни ормар дим. 60x50x180 cm.
Метални, за две особе - садржи два одвојена ормарића
у једном оквиру, у сваком се налази полица за ситне
ствари, пречка за вешање и две куке за одећу - цивилну
и радну. Израђен од металних плоча дебљине 0,7mm,
врата дебљине 0,5mm, са отворима за вентилацију на
горњој и доњој страни, комплет са кључем и бравицом
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Полица за хемијска средства - 120/50/200
Метална отворена поцинкована, пластифицирана
полица за хемијска средства са четири преграде
Округли клуб сто d=60/40 са 4 вреће за седење
(комплет)
Комплет се састоји од једног стола и четири вреће за
седење.Сто пречника:60цм,висине 40цм. Конструкција
стола израђена од пуног дрвета (или буковог шпера),
плоча израђена од пуног дрвета или буковог шпера. Сви
елементи заштићени лаком на воденој бази по избору
наручиоца.Вреће за седење димензијa cca 90х130cm,на
рајсфершлус направљена од материјала у боји по
избору наручиоца који се скида, пере на 60 C, и са
испуном од стиропорних гранула које се налазе у
посебној затвореној врећи.
Сто шестосед дим. cca 120х80х58 cm
Плоча израђена од универа у жељеној боји дебљине
18mm, окантована АБС траком дебљине 2 mm, гестеле
израђене од пресованог буковог шпера.
Столице за васпитаче
Гестеле израђене од пресованог буковог ламината.
Наслон и седиште тапацирани сунђером мин.дебљине 2
цм,пресвучене тканином 100% памук, у жељеној
боји.Стандардна висина.
Уградни орман у ходнику - 100 / 30 / 220
Израђен од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања
типа невидљиви кекс,
леђа од
оплемењеног лесонита. Плакар са двоје двокрилних са
механизмом за закључавање. Врата се отварају помоћу
изрезаних, окантованих, правоугаоних рупа.. Полица је
у боји коју одреди наручилац.
Мере проверити на лицу места
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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Техничка спецификација за Партију II

Р.бр.
1.

2.

3.

Врста намештаја
Полица са дрвеним кутијама 304 / 40 / 130
Полица са 3 хоризонталне поделе и 5 вертикалних
преграда које формирају 15 отвора, израђена од универа
у боји коју одреди наручилац, /бочне странице, полице и
леђа/, дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс. У склопу
полице је 30 дрвених кутија дим 39 x 27x 25цм са
рупама на страницама кутије за лакше прихватање.
Предвидети фиксирање полице за зид.
Мере проверити на лицу места
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Полица са дрвеним кутијама 217 / 40 / 130
Полица са 3 хоризонталне поделе и 5 вертикалних
преграда које формирају 15 отвора, израђена од универа
у боји коју одреди наручилац, /бочне странице, полице и
леђа/, дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс. У склопу
полице је 30 дрвених кутија дим 39 x 19x 25цм са
рупама на страницама кутије за лакше прихватање.
Предвидети фиксирање полице за зид.
Мере проверити на лицу места
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Отворена мобилна полица за дидактичка средства
220 / 40 / 60
Полица са две хоризонталне и цетири вертикалне поделе
које формирају 8 отвора, израђена од универа у боји коју
одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм. Ивице заобљене. Начин спајања
типа невидљиви кекс. У склопу полице су четири дрвене
кутије дим. 50x40x20цм са рупама на страницама кутије
за лакше прихватање. Полица је опремљена високо
квалитетним високо квалитетним точкићима од инокса –
окретни точак са потпуном блокадом, кућиште од
инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива без трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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Отворена мобилна полица за дидактичка средства
220/40/60
Полица са две хоризонталне и цетири вертикалне поделе
које формирају 8 отвора, израђена од универа у боји
коју одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм. Ивице заобљене. Начин спајања
типа невидљиви кекс. Полица је опремљена високо
квалитетним високо квалитетним точкићима од инокса –
окретни точак са потпуном блокадом, кућиште од
инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива беѕ трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
кућиштем 100мм.Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца.
Отворена мобилна полица за дидактичка средства
220/40/85
Полица са три хоризонталне и цетири вертикалне поделе
које формирају 12 отвора,израђена од универа у боји
коју одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм. Ивице заобљене. Начин спајања
типа невидљиви кекс. У склопу полице су цетири дрвене
кутије дим. 50x40x20цм са рупама на страницама кутије
за лаксе прихватање Полица је опремљена високо
квалитетним точкићима од инокса – окретни точак са
потпуном блокадом, кућиште од инокса, нерђајуће,
окретни лежај са двоструким кугличним венцем,
осовина точка причвршћена вијком, средиште точка од
полипропилена, омотач од термопластичне гуме, сива
беѕ трагова са заштитом од влакана, клизни лежај.
Укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Отворена мобилна полица за дидактичка средства
220/40/85
Полица са три хоризонталне и цетири вертикалне поделе
које формирају 12 отвора,израђена од универа у боји
коју одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм. Ивице заобљене. Начин спајања
типа невидљиви кекс. Полица је опремљена високо
квалитетним точкићима од инокса – окретни точак са
потпуном блокадом, кућиште од инокса, нерђајуће,
окретни лежај са двоструким кугличним венцем,
осовина точка причвршћена вијком, средиште точка од
полипропилена, омотач од термопластичне гуме, сива
беѕ трагова са заштитом од влакана, клизни лежај.
Укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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Оградица / јаслице 140/80/65
Конструкција - рам израђен од пуног дрвета. Испуна од
дрвених вертикала. Масив прелакиран нетоксичним
лаком на воденој бази у боји по избору наручиоца.Ивице
заобљене.
Стопа дрвена или изливена од високо квалитетне
пластике. Боја по избору наручиоца. Предвидети и
угаоне елементе за међсобно спајање панела под углом
од
90°.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
8. Отворена мобилна полица за дидактичка средства
120/40/60
Полица са две хоризонталне и три вертикалне поделе
које формирају 6 отвора,израђена од универа у боји коју
одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм. Ивице заобљене. Начин спајања
типа невидљиви кекс. Полица је опремљена високо
квалитетним точкићима од инокса – окретни точак са
потпуном блокадом, кућиште од инокса, нерђајуће,
окретни лежај са двоструким кугличним венцем,
осовина точка причвршћена вијком, средиште точка од
полипропилена, омотач од термопластичне гуме, сива
беѕ трагова са заштитом од влакана, клизни лежај.
Укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
9. Затворена мобилна полица за дидактичка средства са
кључем 120/40/60
Полица са две хоризонталне и две вертикалне поделе
које формирају 4 отвора израђена од универа у боји коју
одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване абс
траком дебљине 2мм.ивице заобљене. Начин спајања
типа невидљиви кекс.Врата се отварају помоцу
изрезаних, окантованих, правпугаоних рупа. Полица је
опремљена високо квалитетним точкићима од инокса –
окретни точак са потпуном блокадом, кућиште од
инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива беѕ трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
кућиштем 100мм.Полица опремљена бравом за
закљуцавање.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
10. Мобилна полица / библиотека 90/40/50
Полица са вертикалном поделом, израђена од универа у
боји коју одреди наручилац, дебљине 18мм, окантоване
абс траком дебљине 2мм. Ивице заобљене. Начин
спајања типа невидљиви кекс. Полица је опремљена
високо квалитетним точкићима од инокса – окретни
7.
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точак са потпуном блокадом, кућиште од инокса,
нерђајуће, окретни лежај са двоструким кугличним
венцем, осовина точка причвршћена вијком, средиште
точка од полипропилена, омотач од термопластичне
гуме, сива беѕ трагова са заштитом од влакана, клизни
лежај. Укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
11. Мобилна полица за ликовни материјал 90/40/50
Полица са три хоризонталне поделе и цетири кутијаста
отвора за пробор у најгорњој зони, израђена од универа
у боји коју одреди наручилац, дебљине 18мм,
окантоване абс траком дебљине 2мм. Ивице заобљене.
Начин спајања типа невидљиви кекс.
Полица је
опремљена високо квалитетним точкићима од инокса –
окретни точак са потпуном блокадом, кућиште од
инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива беѕ трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
12 Кутија за ситна дидактичка средства и елементе
50/50/50
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Ивице заобљене. Начин спајања типа невидљиви кекс.
Полица је опремљена високо квалитетним точкићима од
инокса – окретни точак са потпуном блокадом, кућиште
од инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива беѕ трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
13 Мобилна полица / библиотека 120/75/60
Полица са два хоризонтална отвора и осам кутија у
најгорњој зони за вертикално одлагање књига. Израђена
од универа у боји коју одреди наручилац, дебљине 18мм,
окантоване абс траком дебљине 2мм. Ивице заобљене.
Начин спајања типа невидљиви кекс.
Полица је
опремљена високо квалитетним точкићима од инокса –
окретни точак са потпуном блокадом, кућиште од
инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива беѕ трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
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кућиштем 100мм.Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца.
14 Комбинована полица за ликовни материјал 120/85/60
Полица са 5 хоризонталних подела и једном
вертикалном које формирају 10 полица за одлагање
папира и цетири кутијаста отвора у најгорњој зони.
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Ивица заобљене. Начин спајања типа невидљиви кекс.
Полица је опремљена високо квалитетним точкићима од
инокса – окретни точак са потпуном блокадом, кућиште
од инокса, нерђајуће, окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, осовина точка причвршћена вијком,
средиште точка од полипропилена, омотач од
термопластичне гуме, сива беѕ трагова са заштитом од
влакана, клизни лежај. Укупна висина точка са
кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
15 Отворена уградна полица за дидактичка средства cca
214/30/130
Полица са цетири хоризонталне и цетири вертикалне
поделе које формирају 8 отвора израђена од универа у
боји коју одреди наручилац, /бочне странице, полице и
леђа/, дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине
2мм. Начин спајања типа невидљиви кекс. У склопу
полице је 30 дрвених кутија дим 25 x 30x 20цм са
рупама на страницама кутије за лаксе прихватање.
Предвидети фиксирање полице за зид.
Мере проверити на лицу места
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
16 Комбинована полица за дидактичка средстава cca
327/40/220
Полица са 4 вертикалне и 7 хоризонталних подела које у
доњој зони формирају 12 отвора у које се сместају
дрвене кутије а у горњој зони затворене полице.
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Ледја од оплемењеног лесонита. Полица опремљена у
горњој зони са 8 двокрилних врата са механизмом за
закљуцавање. Врата се отварају помоцу изрезаних,
окантованих, правпугаоних рупа. Начин спајања типа
невидљиви кекс.
У склопу полице је 36 кутија од спера дим 25x30x20цм
са рупама на страницама кутије за лаксе прихватање.
Предвидети фиксирање полице за зид.
Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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17 Хранилица за бебе / јаслице
Дрвена столица за храњење са подесивом висином
седалице и меким наслоном за леђа и подлогом за
седење од 100 % природног материјала које је могуће
скидати и прати. Квалитетне израде у комбинацији
метала и пластике.
18 Зидно огледало са дрвеном шипком 200/110
Рам израђен од пуног дрвета направљен за безбедно
качење на зид. Дрво заштићено лаком на воденој бази.
Рам невидљив са предње стране. Рукохвати/одбојници
израђени од масива, прелакирани нетоксичним лаком на
воденој бази. Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца.
19 Зидна табла са платном 100 х 200
Панел од тврде пене /закачен на подлогу - универ
/,обложен природном тканином отпорном на механичке
утицаје у боји по избору наручиоца. Панел пројектован
за безбедно качење на зид. Панел са заобљеним
ћошковима r=10цм. Радионичке детаље разрађивати уз
сагласност наручиоца.
20 Зидна табла магнет/фломастер 100 х 200
Панел магнетна табла бела /закачен на подлогу - универ
. Панел пројектован за безбедно качење на зид. Панел са
заобљеним ћошковима r=10цм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
21 Меке подне подлоге за седење дим 140х80
Испуна од природног материјала. Испуна са горње
стране пресвучена материјалом - памук 100%,
високогквалитета израде, високе отпорности на
механичке утицаје. Са доње стране испуна пресвуцена
водоотпорним импрегнираним платном. Целу пресвлаку
могуце скидати, прати, зипер застицен и невидљив.
22 Двострани штафелај са две ротирајуће столице
Штафелај састављен од два рама израђеног од пуног
дрвета. У рамове убачен клирит. У доњи хоризонтални
део рама причвршћена полица од истог материјала.
Попречни пресек елемената рама мин. 50x18мм. Рам од
масива заштићен и лакиран лаком на воденој бази у боји
по избору наручиоца. Оба рама међусобно спојена
склапајућим механизмом /маказе/. Две столице
ротирајуће, без наслона, округле, од буковог ламината.
23 Полица за сушење ноша - 85/30/130
Израђена од високо квалитетне пластике, отпорне на
разне врсте механицких и хемијских утицаја, у боји коју
одреди наручилац.
Мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
24 Огледала у купатилима дечјих соба d=45
Рам израђен од алуминијума пројектован за безбедно
качење на зид. Рам невидљив са предње стране.
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Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Огледала у купатилима дечјих соба - јаслице - 90/65
Рам израђен од алуминијума пројектован за безбедно
качење на зид. Рам невидљив са предње стране.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Вешалица за пешкире - 115/15
Вешалица са закачаљкама,израђена од водоотпорног хпл
ламината у боји коју одреди наручилац, дебљине 18 мм,
окантован абс траком 2мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Панели за ходнике - платно - 70/160
Панел од твреде пене,закачен на подлогу –
универ,обложен природном тканином отпорном на
механичке утицаје у боји по избору наручиоца. Стопа
изливена од високо квалитетне тврде пластике.
Обезбедити чврсту везу између стопе и панела. Панел са
заобљеним ћошковима р=10цм.. Боја по избору
наручиоца.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Панели за ходнике - магнетна табла - 70/160
Панел магнетна табла бела, ,закачен на подлогу-универ,
бела истовремено могуће писање фломастерима. Стопа
изливена од високо квалитетне тврде пластике.
Обезбедити чврсту везу између стопе и панела. Панел са
заобљеним ћошковима р=10цм. Боја по избору
наручиоца.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Мобилни кружни елемент за седење од тврде пене –
I r = 50 II r = 40
Сет блокова од тврде пене RG 25 , HCFC-FREE,
самогасива , пресвучене еко кожом у боји по избору
наручиоца.
Зипери сви покривени и заштићени материјалом, веома
пажљиво обрадјени, отпорна на цепање, ватроотпорна,
заменљива, отпорна на светлост, постојане боје, лако се
чисти, перива.
Постоље и потконструкција од пуног дрвета
прелакираним нетоксицним лаком на воденој бази.
Део постоља којим се блок ослања на под облозен белом
гумом.
Комада опреме:
I: 10x 100 / 33 cm
II: 6x 80 / 33 cm
Позорница расклопива-димензије:
2x140/140+1x30/140+1x 140/200
Израђена од пуног дрвета. Конструкција, димензије и
тип везе морају задовољавати услове безбедности.
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Површине којим се позорница ослања на под заштићене
белом гумом.
Масив прелакиран нетоксичним лаком на воденој бази у
боји по избору наручиоца.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Основни сет позорнице је :
А - 2x квадратно постоље 140x140x3о,
Б - 1x степеник 140x30x15,
Ц - 1x пано 140x200x10цм
Позорница се састоји од 4 основна сета.
Платно за пројекције са троношцем
Платно за пројекције са троношцем. Димензије платна
су 200х200 .
Ниска жардињера - R = 90
Алуминијумска зардињера са постољем. Облога од
цементкопозиних плоца или високо квалитетне тврде
пластике.
Панел са полицама- бела магнетна табла дим.
70х47х130 цм
Панел дим.70х47х130 са вертикалном и хоризонталном
полицом.
Панел:облога панела-магнетна табла(могуће писање
фломастерима),закачена на подлогу -универ.
Полица:израђена од универа 18мм,у боји по избору
наручиоца.Ивице заобљене.
Панел опремљен високо квалитетним точкићима од
инокса~окретни точак са потпуном блокадом,кућиште
од инокса,нерђајуће,окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, тело точка од пропилена,омотач од
термопластичне гуме,сива без трагова,са заштитом од
влакана,укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
Панел са полицама - платно дим. 70х47х130цм
Панел дим.70х47х130 са вертикалном и хоризонталном
полицом.
Панел:облога панела-тврда пена(21закачене на подлогуунивер),обложена природном тканином отпорном на
механичке утицаје у боји по избору наручиоца.
Полица:израђена од универа 18мм,у боји по избору
наручиоца.Ивице заобљене.
Панел опремљен високо квалитетним точкићима од
инокса~окретни точак са потпуном блокадом,кућиште
од инокса,нерђајуће,окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, тело точка од пропилена,омотач од
термопластичне гуме,сива без трагова,са заштитом од
влакана,укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
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35 Сто са полицама дим.100х60/54 цм+45x60(30)/130цм
Полица израђена од универа 18мм,у боји по избору
наручиоца.Ивице заобљене.
Полица и сто опремљени високо квалитетним точкићима
од инокса-окретни точак са потпуном блокадом,кућиште
од инокса,нерђајуће,окретни лежај са двоструким
кугличним венцем, тело точка од пропилена,омотач од
термопластичне гуме,сива без трагова,са заштитом од
влакана,укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Конструкција и ноге стола израђена од метала
антикорозивно заштићеним,мат обраде,плоча израђена
од универа или пресованог буковог ламината.Горња
површина стола отпорна на разне врсте утицаја.Сви
елементи у боји по избору наручиоца.Ивице заобљене.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
36 Мобилна полица дим.145х36.5х80 цм
Полица израђена од универа 18 мм,димензија
145х36.5х80 цм са три хоризонталне поделе у боји по
избору наручиоца.Ивице заобљене.
Полица опремљена високо квалитетним точкићима од
инокса-окретни точак са потпуном блокадом,кућиште од
инокса,нерђајуће,окретни
лежај
са
двоструким
кугличним венцем, тело точка од пропилена,омотач од
термопластичне гуме,сива без трагова,са заштитом од
влакана,укупна висина точка са кућиштем 100мм.
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
37 Комбинована полица за дидактичка средства340/40/280
Израђена од универа у боји коју одреди наручилац,
дебљине 18mm, окантоване АБС траком дебљине 2mm.
Начин спајања типа невидљиви кекс, леђа од
оплемењеног
лесонита.
Полица у доњем делу са двокрилним вратима,Врата се
отварају помоћу изрезаних,окантованих,правоугаоних
рупа. Угорњој зони шест хоризонталних отворених
полица и 5 вертикалних преграда.Мере узети на лицу
места.Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
наручиоца.
38 Фиксирана преграда дим 50х120
Преграда од клирита дебљине 1 цм у боји по избору
пројектанта фиксирана за зид алуминијумским л
профилима.
Радионицке детаље радити уз сагласност пројектанта.
Сви елементи или сви делови елемената опреме морају
имати одговарајуце атесте за безбедност/ у смислу
конструкције и одабира материјала/ за користење од
стране деце.
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39 Подпрозорска даска у купатилима дечјих соба
Израђена од универа у боји коју одреди пројектант,
дебљине 18мм, окантоване абс траком дебљине 2мм.
Начин спајања типа невидљиви кекс
Мере проверити на лицу места
Радионичке детаље разрађивати уз сагласност
пројектанта.
Ширина cca 20 цм, дужине cca 64 м1
Ширина cca 15 цм, дужине cca 8 м1
Ширина cca 6 цм, дужине cca 5 м1

м1
cca 20цм
ширине

64

м1
cca 15 цм
ширине

8

м1
cca 6цм
ширине

5

Списак локација за испоруку
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЛОКАЦИЈА
Булевар Црвене армије 1
Бул. Зорана Ђинђића 55
Бул. Зорана Ђинђића 42
Бул. уметности 31
Бул. уметности 25
Грамшијева 2а
Бул. Михаила Пупина 175
Париске комуне 31 – 33

Р.бр.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ЛОКАЦИЈА
Народних хероја 19а
Милутина Миланковића 186
Земунска 3б
Јурија Гагарина 168
Омладинских бригада 136
Омладинских бригада 106
Данила Лекића Шпанца бр. 2
Студенска 2

Минималне техничке карактеристике које су дате у Табелама (Техничка спецификација
за Партију I и II), као и у Прилозима 1 и 2 (Шематски приказ добара за Партију I и II)
морају бити у потпуности испуњене. Понуда која не задовољи минимум захтеваног у
техничким карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа.
Као саставни део Техничке спецификације, понуђачи су у обавези да доставе Проспект
са сликама понуђених добара и са подацима о техничким карактеристикама намештаја.,
из којег Наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара,
материјал израде, описе и карактеристике предметних добара и то засебно за сваку
позицију наведену у Техничкој спецификацији.
Атест (сертификат) о квалитету материјала (за све врсте материјала), од кога је израђен
намештај, издат од стране овлашћеног сертификационог тела.
Услови за учешће и упутство како се доказује испуњеност услова
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона.
Испуњеност услова из члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз
понуду из члана 77. Закона.
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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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.
Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Да понуђач 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.
Доказ:
правна лица:
Уверење надлежног првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је
подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као
члан организоване криминалне групе;
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за
законског заступника, као доказ да 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.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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.
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
Доказ:
правна лица:
Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
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предузетници:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано, да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
физичка лица:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
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
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1) Додатни услов у погледу пословног капацитета подразумева следеће:
▪ да је понуђач у претходне 3 године (2010, 2011. и 2012. година) остварио
пословни приход по основу извршене испоруке намештаја исте или сличне
врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од минимум 20.000.000,00
динара (без ПДВ) збирно за наведени период.
▪да понуђач има имплементиран стандард ИСО 9001 - систем управљања
квалитетом
Доказ:
▪ Списак испоручених добара
▪ Потврде Наручилаца о извршеним испорукама.
Напомена: Потврде Наручилаца морају имати следеће елементе и то:
- назив и адреса наручиоца
- назив и седиште понуђача
- изјава да су добра испоручена у свему у складу са уговором/фактуром/анексом
- врста добара
- уговорена вредност
- број и датум уговора/фактуре/анекса
- изјава да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге
сврхе се не може користити
- контакт особа наручиоца и телефон
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
▪ Сертификат ИСО 9001
2) Додатни услов у погледу кадровског капацитета подразумева да понуђач има
најмање 15 радно ангажованих лица, од којих минимум:
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1. Дипл. инжењер архитектуре или Дипл. инжењер шумарства

1

2. Возач транспортног (доставног) возила

2

3. Технички радници ( монтажери, продавци, производни радници и сл.)

5

Доказ:
▪ ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу у коме је
објављен позив за подношење понуде, (фотокопија)
▪ копије уговора о раду/радном ангажовању (уговор о делу, уговор о обављању
привремених и повремених послова)
▪ образац пријаве код фонда пензијског или здравственог осигурања
▪ важећа возачка дозвола (доставити само за раднике који ће бити ангажовани на
пословима возача)
3) Додатни услов у погледу техничког капацитета подразумева да понуђач
располаже са минимум 2 транспортна (доставна) возила.
Доказ:
▪ Копије важећих саобраћајних дозвола за транспортна (доставна) возила, а у
случају да понуђач није уписан у саобраћајну дозволу као власник возила и
доказ о правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји/уговор о
закупу/ уговор о лизингу и сл.) за оба возила. Уколико је возило узето у закуп од
лица које није власник, потребно је доставити и сагласност власника за давање
возила на располагање трећем лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је
возило узето у закуп од лица које је корисник лизинга).
▪ очитане саобраћајне дозволе приложене у понуди
▪ слика регистарске налепнице за возила чије су саобраћајне дозволе приложене
у понуди
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.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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 www.apr.gov.rs.
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.
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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.
Подаци о врсти, начину, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде (без ПДВ), са
клаузулом „без протеста“.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави следећа средства финансијског
обезбеђења испуњења уговорних обавеза:
Банкарске гаранције за добро извршење посла, (за сваку партију посебно), у износу од
10% од укупне вредности уговора (без ПДВ) која мора имати клаузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим
од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.
Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, (за сваку партију
посебно), у износу од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ), која мора имати
клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарских гаранција мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију
за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднете банкарске гаранције не могу да
садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3.
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
1) Подаци о језику: Понуда се подноси на српском језику. Понуђач је у обавези да уз
доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик. Уколико
понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена.
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на
Порталу јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта
наручиоца закључно са истеком рока за подношење понуда.
2) Начин на који понуда мора бити сачињена : 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 "11. април", Народних хероја бр.
12а, Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра - Куповина
намештаја за потребе опремања објеката предшколске установе „11 април“, обликована
у две партије, (са назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда), ЈН бр 13-108-00-НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
11.10.2013. године до 10 часова.
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
3) Партије: Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У обрасцу
понуде, понуђач наводи да ли се понуда односи на целокупну јавну набавку или само
на одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду само за једну партију, она
мора бити поднета тако да се може оцењивати за ту партију посебно. Докази из чл. 75.
и 76. Закона, у случају да понуђач подноси понуду за обе партије, не морају бити
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављену у једном
примерку за обе партије.
4) Понуда са варијантама: Понуда са варијантама није дозвољена.
5) Измене конкурсне документације: Ако у року предвиђеном за подношење понуде
измени или допуни конкурсну документацију, наручилац ће без одлагања те измене
или допуне објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.11april-nbgd.edu.rs на
коме је објављена и конкурсна документација.
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама
конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само
уколико су учињене у писаној форми.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца 8 или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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6) Измене, допуне и опозив понуде: Понуђач може да измени, допуни или опозове
понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Свака измена, допуна или опозив понуде се подноси у засебној затвореној коверти, пре
истека рока за подношење понуда на исти начин на који се доставља понуда, уз
назнаку на предњој страни коверте “Измена понуде” или “Допуна понуде” или
“Опозив понуде”. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче ни
да мења своју понуду.
7) Додатне информације и појашњења: Заинтересовано лице може, у писаном
облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници. Тражење додатних информација или појашњења
телефоном није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 13-108-00.“
8) Комуникација: Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем
послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом.
НАПОМЕНА:
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
9) Понуда: Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који
наступа са подизвођачима и група понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
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.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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.
10) Рок важења понуде: Рок важења понуде износи 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 не може мењати
понуду.
11) Начин и услови плаћања: Рок плаћања је до 10 дана од дана испостављања
исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља понуђач којом је
потрврђена испорука добара и записника о квалитативном и квантитативном пријему
добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и монтаже
предметних добра у целости.
12) Валута и цена: 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.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена
цена има предност у случају несагласности.
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.
13) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије илилокалне самоуправе где се могублаговремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
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.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
Страна 30 од 144

14) Поверљиви подаци: Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
15) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код
понуђача и подизвођача: После отварања понуда наручилац може приликом стручне
оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16) Релевантни доказ по раније закљученим уговорима/негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 године.
Докази који представљају негативну референцу су наведени у члану 82. став 3.закона.
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву.
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене.
17) Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је економски
најповољнија понуда, са следећим елементима критеријума:
1) Понуђена цена: 90 пондера
Начин бодовања:
Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера а све остале понуде
вредноваће се према следећој формули:
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- понуда са најниже понуђеном ценом /понуђена цена из конкретне понуде х 90;
2) Рок испоруке и монтаже: 10 пондера
Начин бодовања:
Најкраћи рок испоруке и монтаже вреднује се са 10 пондера a све остале понуде
вредноваће се према следећој формули:
- понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке и монтаже / понуђени рок испоруке и
монтаже из конкретне понуде х 10;
Рок испоруке и монтаже се обавезно изражава у календарским данима.
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.
Уколико две или више понуда буду вредноване са једнаким бројем пондера, као
најповољнија биће изабрана понуда са најнижом понуђеном ценом.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је у претходној 2012. години
остварио већи пословни приход, (доказ: извештај о бонитету, односно биланс успеха,
односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем
рачуну).
18) 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 гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
19) Увид у документацију: Понуђач има право да изврши увид у документацију о
спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора,
односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 дана од
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15.
Закона о јавним набавкама.
20) Захтев 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 Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја 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 пријема одлуке.
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.
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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 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса за јавну набавку број 13-10800, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. закона.
21) Рок за закључење уговора: Уговор о јавној набавци ће бити закључен са
понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. закона.
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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________од ____.____ 2013. године за јавну набавку број 13-108-00 –
Куповина намештаја за потребе опремања објеката предшколске установе „11 април“,
обликована у две партије:
Партија I: Куповина намештаја опште намене
Партија II: Куповина намештаја за васпитно образовни рад (дидактичка средства)
Подносимо понуду за: А. Целокупну јавну набавку
Б. За партију/е ( 1, 2 )
(заокружити под А или под Б, као и број партије за коју се подноси понуда)
НАЧИН НАСТУПАЊА
Партија I:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Партија II:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
I
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ – ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Е–MAIL
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
II
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА – ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА – ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
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III
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ У
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ – ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ У
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ – ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ У
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ – ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

УКУПНА
ВРЕДНОСТ ЗА
ПАРТИЈУ I
(без ПДВ)
ПДВ:
УКУПНА
ВРЕДНОСТ ЗА
ПАРТИЈУ I
(са ПДВ)
УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ЗА ПАРТИЈУ II
(без ПДВ)
ПДВ:
УКУПНА
ВРЕДНОСТ ЗА
ПАРТИЈУ II
(са ПДВ)

_____________________________РСД

__________________

%

____________________________ РСД
________________________________________________________
(словима)
__________________________ РСД

__________________

%

__________________________ РСД
________________________________________________________
(словима)
ЦЕНЕ СУ ФИКСНЕ

ВАЖЕЊЕ
ПОНУДЕ:

60 дана од дана јавног отварања понуда
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РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ
И МОНТАЖЕ
(у календарским
данима од дана
закључења
уговора)
ГАРАНТНИ РОК
ПОНУЂАЧА
(минимум 24
месеца)
Датум:_______________

до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре.

__________________________ календарских дана.

____________________________ месеци.

М.П.

Потпис одговорног лица:
_________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Општи подаци о понуђачу: _____________________________________________
Назив и седиште: _____________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ : ______________________________
Особа за контакт: _____________________________________________________
ПАРТИЈА I: КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
Ред.
бр.

НАЗИВ АРТИКЛА

Јед.мере Кол

ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ
(са испоруком и монтажом)
без ПДВ

1
1.

2
Креветац са оградицом и душеком од жичаног
језгра и пресвлаком која се скида дим.
130х70х115 цм

3

4

ком

52

2.

Кревет склапајући cca дим.140x50x27

ком

650

3.

Ормарић за кревете 1/13 са надоградњом (cca
197/72/220)

ком

5

4.

Ормарић за кревете 1/23 са надоградњом (cca
348/72/220)

ком

2

5.

Oрмарић за кревете 1/7 са надоградњом (cca
105/72/220)

ком

3
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5

ПДВ
(%)
6

УКУПНА ЦЕНА
(цена по јединици мере
x количина)

са ПДВ

без ПДВ

са ПДВ

7

8

9

6.

Oрмарић за кревете 1/30 са надоградњом (cca
454/72/220)

ком

1

7.

Oрмарић за кревете 1/8 са надоградњом (cca
168/72/220)

ком

2

8.

Oрмарић за кревете 1/18 са надоградњом (cca
273/72/220)

ком

2

9.

Oрмарић за кревете 1/17 са надоградњом (cca
255/72/220)

ком

3

10.

Сто кружни

ком

20

11.

Сто кружни d=100/52

ком

10

12.

Сто кружни дим d=120/54

ком

40

13.

Столица са рукохватом висине седења 27цм

ком

70

14.

Столица висине седења 30цм

ком

480

15.

Столица висине седења 34цм

ком

800

16.

Сет - сто/ две столице за васпитаче (d=90/75)
Мобилна полица са фиокама за васпитаче /са
кључем - 50/35/67

ком

14

ком

14

17.

d= 85/48

18.

Пулт за пресвлачење са полицама /јаслице –cca
170/80/85

ком

6

19.

Гардеробни орман у ходнику / јаслице - cca
300/130/40

ком

3
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20.

Гардеробни орман у ходнику / јаслице - cca
300/130/30

ком

3

21.

Гардеробни орман у ходнику / вртић - cca
300/130/40

ком

3

22.

Гардеробни орман у ходнику / вртић - cca
300/130/30
Гардеробни орман у ходнику /предшколско cca
550/130/30
Гардеробни орман у ходнику /предшколско cca
390/130/30

ком

3

ком

1

ком

1

23.
24.
25.

Уградни орман у ходнику - cca 196/40/220

ком

2

26.

Уградни орман у ходнику - cca 123/40/220

ком

2

27.

Уградни орман у ходнику - cca 123/40/220

ком

2

28.

Уградни орман у ходнику - cca 196/30/220 десни

ком

2

29.

Уградни орман у ходнику - cca 196/30/220 леви

ком

1

30.

Уградни плакар - А – cca 78/40/220

ком

1

31.

Уградни плакар - Б – cca 140/40/220

ком

1

32.

Уградни плакар - Ц –cca 200/53/220

ком

1

33.

Преграда за оставу испод степеништа –cca
145/160

ком

1
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34.

Дрвене столице на расклапање

ком

100

35.

Амбулантни лежај - 90/200
Орман за лекове двокрилни са картотеком са
фиокама дим 150х30х220
Сет - Канцеларијски сто са фиокама 120х65x75
+ столица

ком

1

ком

1

ком

40

38.

Столица за преглед - ротирајућа

ком

1

39.

Уградни плакар / дидактика/ васпитачи – cca
312/60/280
Сет – канцеларијски сто 210 / 80 / 75 +8
столица

ком

1

сет

2

36.
37.

40.
41.

Сет - сто + 3 столице

сет

1

42.

Плакар – cca 90+170/40/275

ком

1

43.

Метални гардеробни ормар дим. 60x50x180 cm.

ком

30

44.

Полица за хемијска средства 120/50/200

ком

1

45.

Округли клуб сто d=60/40 са четири вреће за
седење (комплет)

комлет

10

46.

Сто шестосед (cca 120х80х58 cm)

ком

65

47.

Столице за васпитаче

ком

50

48.

Уградни орман у ходнику - 100 / 30 / 220

ком

1
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Укупна вредност (са испоруком и монтажом) (без ПДВ)
I

ПДВ:
Укупна вредност (са испоруком и монтажом) (са ПДВ)
ПАРТИЈА II: КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

Ред.
бр.

НАЗИВ АРТИКЛА

Јед.мере Количина

Цена по јединици мере
(са испоруком и монтажом)
без ПДВ

1

2

3

4

1

Полица са дрвеним кутијама 304/40/130

ком

6

2

Полица са дрвеним кутијама 217/40/130
Отворена мобилна полица за дидактичка
средства 220/40/60

ком

2

ком

8

ком

8

ком

20

3
4
5

Отворена мобилна полица за дидактичка
средства 220/40/60
Oтворена мобилна полица за дидактичка
средства 220/40/85

6

Oтворена мобилна полица за дидактичка
средства 220/40/85

ком

2

7

Oградица / јаслице 140/80/65

ком

8

8

Oтворена мобилна полица за дидактичка
средства 120/40/60

ком

30
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5

ПДВ
(%)
6

УКУПНА ЦЕНА
(цена по јединици мере
x количина)

са ПДВ

без ПДВ

са ПДВ

7

8

9

9

Затворена мобилна полица за дидактичка
средства са кључем 120/40/60

ком

4

10

Мобилна полица / библиотека 90/40/50

ком

6

11

Мобилна полица за ликовни материјал
90 / 40 / 50

ком

2

12

Кутија за ситна за дидактичка средства и
елементе 50/50/50

ком

12

13

Мобилна полица / библиотека 120/75/60

ком

20

14

Комбинована полица за ликовни
материјал 120/85/60
Отворена уградна полица за дидактичка
средства cca 214/30/130
Комбинована полица за дидактичка
средства cca 327/40/220

ком

8

ком

1

ком

1

15
16
17

Хранилица за бебе / јаслице

ком

12

18

Зидно огледало са дрвеном шипком
200/110

ком

14

19

Зидна табла са платном 100х200

ком

20

20

Зидна табла магнет/фломастер 100х200

ком

14

21

Меке подне подлоге за седење 140х80

ком

16

22

Двострани штафелај са две ротирајуће
столице

ком

19
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23

Полица за сушење ноша - 85/30/130

ком

15

24

Огледала у купатилима дечјих соба d=45
Огледала у купатилима дечјих соба јаслице - 90/65

ком

32

ком

6

26

Вешалица за пешкире - 115/15

ком

8

27

Панели за ходнике - платно - 70 / 160

ком

30

28

Панели за ходнике - магнетна табла
70/160

ком

20

29

Мобилни кружни елемент за седење од
тврде пене – I r = 50 II r = 40

25

-

I:10
ком
II:6

30
31
32

Позорница расклопива - 2x140/140 +
1x30/140 + 1x 140/200
Платно за пројекцију са троношцем дим.
200х200

33

Ниска жардињера - R = 90
Панел са полицама- бела магнетна табла
дим. 70х47х130 цм

34

Панел са полицама
70х47х130цм

35

Сто
са
полицама
цм+45x60(30)/130цм

36

-

платно

сет

4

ком
ком

2
1

ком

14

ком

14

сет

4

ком

1

дим.

дим.100х60/54

Мобилна полица дим.145х36.5х80 цм
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37
38

39

Комбинована полица за дидактичка
средства- 340/40/280
Фиксирана преграда дим 50х120
Подпрозорска даска у купатилима дечјих
соба

ком

1

ком

6

м1/20цм

64

м1/15цм

8

м1/6цм

5

Укупна вредност (са испоруком и монтажом) (без ПДВ)
II

ПДВ:
Укупна вредност (са испоруком и монтажом) (без ПДВ)

Датум:

Потпис одговорног лица:
М.П.
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________________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1) Образац структуре цене садржи:
a. Податке о понуђачу
б. Табелу, која се попуњава на следећи начин:
-колона 5: уписати цену по јединици мере са испоруком и монтажом без ПДВ
-колона 6: уписати процентуални износ ПДВ (%)
-колона 7: уписати цену по јединици мере са испоруком и монтажом са ПДВом
-колона 8: уписати укупну цену без ПДВ (цена по јединици мере x количина)
-колона 9: уписати укупну цену са ПДВ (цена по јединици мере x количина)
-ред у који се уписује: укупна вредност са испоруком и монтажом (без и са
ПДВ) .
-датум понуде и потпис овлашћеног лица
2) Цене у структуре цене се исказују у динарима (РСД).
3) Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције.
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СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
у отвореном поступку за ЈН бр.________

Број и датум
уговора
/фактуре/анекса

Врста
испоручених
добара

Назив купца коме је
извршена испорука

Укупна вредност
испоручених
добара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Датум _________________

МП

Место _______________

Потпис овлашћеног лица
________________________

Уз Образац доставити:
-Потврде наручилаца/купаца
Oбразац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима.
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МОДЕЛ (ПАРТИЈА I)

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

Предшколска установа „11 Април“, ул.
Народних хероја 12а, Нови Београд,
ПИБ 101670061 Матични број: 7079460
Број рачуна: 840-665667-66
Назив банке: Трезор
Телефон: 2603-766 Телефакс: 2603-042
кога заступа директор Маја Стефановић,
(у даљем тексту: Купац)
и

2.
__________
_______________________________________
(назив и седиште),
ПИБ _____________ Матични број _________
Број рачуна: ______________
Назив банке:_____________________________
Телефон: _________ Телефакс: ______________
кога заступа директор _______________________
(име и презиме лица овлашћеног за закључење
уговора), (у даљем тексту: Продавац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је - Куповина намештаја опште намене (са испоруком и
монтажом), за потребе опремања објеката Предшколске установе „11 Април“, ( у
даљем тексту: добра ), у свему према спецификацији из усвојене Понуде бр.
__________ од ________2013. године, (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност за добра која су предмет овог уговора према
спецификацији добара са структуром цена из понуде, са свим пратећим трошковима
испоруке и монтаже на уговорено место, износи _____________________ динара без
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ПДВ,
односно
____________________
динара
са
ПДВ
(словима:___________________________________________________динара).
Уговорена цена је фиксна ,непроменљива до завршетка испоруке и монтаже
предметних добара у целости.
Наведена укупно уговорена цена не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена до коначног испуњења уговорене обавезе.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Купац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом
средстава на рачун Продавца, број _____________________ код Банке
_______________________, а у року до 10 дана од дана испостављања исправне
фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља понуђач којом је потрврђена
испорука добара и записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и монтира у року од
______ календарских дана, од дана закључења уговора.
Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и са својом радном снагом
монтира на следећим локацијама Наручиоца :
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЛОКАЦИЈА
Булевар Црвене армије 1
Бул. Зорана Ђинђића 55
Бул. Зорана Ђинђића 42
Бул. уметности 31
Бул. уметности 25
Грамшијева 2а
Бул. Михаила Пупина 175
Париске комуне 31 – 33

Р.бр.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ЛОКАЦИЈА
Народних хероја 19а
Милутина Миланковића 186
Земунска 3б
Јурија Гагарина 168
Омладинских бригада 136
Омладинских бригада 106
Данила Лекића Шпанца бр. 2
Студенска 2

Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку уговореног квалитета,
стручно, квалитетно и у складу са законским прописима и стандардима за ову врсту посла,
на горе наведеним локацијама.
Примопредају извршиће Комисија састављена од два представника Купца и једног
представника Продавца.
Трошкове превоза до уговореног места испоруке сноси Продавац.
ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 5.
Продавац се обавезује да предметна добра из предмета овог Уговора испоручи и
монтира у исправном стању, уговореног квалитета и програма.
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Представници купца и продавца ће извршити квантитативни и квалитативни
пријем по приспећу и монтажи добара која су предмет Уговора на локацији на којој се
врши испорука, и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења,
односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке
разликује од количине наведене у отпремним документима, представници купца и
Продавца ће недостатке записнички констатовати.
Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине
или замени добро које је предмет уговора на коме су утврђени и записнички
констатовани квалитативни недостаци у року од 5 радних дана од дана записничког
констатовања недостатака.
За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за
рекламацију.
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
Члан 6.
Испоручена добра мора задовољити прописане услове квалитета.
Продавац гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити
неоштећена, неупотребљавана, са техничким карактеристикама у складу са техничком
спецификацијом која је саставни део понуде продавца и у складу са овим уговором, у
супротном Продавац је сагласан да Купцу надокнади сву претпљену штету која услед тога
настане.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави у року од 7 дана од дана потписивања
овог Уговора следећа средства финансијског обезбеђења:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне
вредности уговора (са ПДВ-ом) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и
на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.
Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5%
од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом), која мора имати клаузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може
реализовати банкарску гаранцију у случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе.
У случају да Продавац једнострано раскине Уговор, Купац има право да реализује
средство фонансијског обезбеђења из става 1 овог члана.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Продавац за испоручена добра даје општи гарантни рок од _______месеци
(минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке за испоручена добра у том року
отклони о свом трошку.
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке и монтаже добра у целости и
потписивања од стране уговорних страна Записника о квалитативном и
квантитативном пријему, тј. од датума када је записнички констатовано испуњење
уговорних обавеза.
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ОТКЛАЉАЊЕ НЕДОСТАТКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 9.
Продавац је дужан да у току општег гарантног рока, на први писани позив
купца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитете
добра који је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писменог позива од стране купца и не изврши ту обавезу у року датом у
позиву, купац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет продавца, наплатом банкарске гаранције банке за отклањање
недостатака у гарантном року.
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1.
овог члана, купац има право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа
стварне штете.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Продавац не испуни своју обавезу из овог уговора, или ако задоцни са њеним
испуњењем, дужан је да Купцу плати уговорну казну и то:
- случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно
уговорене цене
- уколико Продавац не испоручи сва предметна добра из члана 1. овог Уговора, у року
предвиђеном чланом 4. овог Уговора, обавезује се да Купцу плати уговорену казну у
висини од 2‰ (два промила) од уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупна
уговорена
казна
не
може
прећи
износ
од
5%
уговорене
цене.
Ако је штета коју је купац претрпео због неиспуњења обавеза Продавца или због
задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорене казне , Купац
има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца, Купац без посебног
саопштења Продавца, задржава своје право на уговорну казну.
Купац ће, у складу са одредбама овог уговора према датуму коночног испуњења/завршетка
уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и
на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату
уговорену цену из члана 3 овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 11.
Продавац се обавезује:
1) да испоручи добра из члана 1 овог уговора, у свему према усвојеној понуди,
кавалитетно, професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту добара, и у
складу са прописима,стандардима,техничким нормативима у свему према опису добара који
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је саставни део овог уговора посебно водећи рачуна да својим радом не угрози делатност
наручиоца;
2) да испоручи добра из члана 1 овог закона овог уговора у року и на начин утврђеним у
члану 4 овог уговора
3) да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
4) да гарантује Купцу за ивршење уговорених обавеза од стране подизвођача
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 12.
Купац се обавезује:
1) да Продавцу омогући испоруку добара;
2) да Продавцу уредно плати цену, на начин и роковима ближе одређеним одредбама овог
уговора;
3) да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени рок или квалитет или
количину испоруке, Купац може раскинути Уговор.
Купац може раскинути Уговор уколико Продавац не поштује одредбе овог Уговора.
Отказни рок износи 15 дана. Отказни рок тече од дана писменог споразума о отказу
Уговора.
У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој
уговорној страни надокнадити штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора
Члан 15.
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим
односима.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то није
могуће, признају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу када буду кумулативно испуњени следећи услови:
1. Када Уговор потпишу обе уговорне стране и
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2. Када Продавац преда Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 10% од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом) која мора имати клаузулу да
је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости и
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5%
од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом), која мора имати клаузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Члан 18.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку
уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

директор

Маја Стефановић, директор
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МОДЕЛ (ПАРТИЈА II)
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ
РАД (ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Предшколска установа „11 Април“,
ул. Народних хероја 12а, Нови Београд,
ПИБ 101670061 Матични број 7079460
Број рачуна: 840-665667-66
Назив банке: Трезор
Телефон: 2603-766 Телефакс: 2603-042
кога заступа директор Маја Стефановић,
(у даљем тексту: Купац)
и

2. ________________________________________
________________________________________
(назив и седиште),
ПИБ _____________ Матични број _________
Број рачуна: ______________
Назив банке:_____________________________
Телефон: _________ Телефакс: ______________
кога заступа директор _______________________
(име и презиме лица овлашћеног за закључење
уговора), (у даљем тексту: Продавац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је - Куповина намештаја за васпитно образовни рад
(дидактичка средства) са испоруком и монтажом, за потребе опремања објеката
Предшколске установе „11 Април“, ( у даљем тексту: добра ), у свему према
спецификацији из усвојене Понуде бр. __________ од ________2013. године, (у даљем
тексту: Понуда), која је саставни део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност за добра која су предмет овог уговора према
спецификацији добара са структуром цена из понуде, са свим пратећим трошковима
испоруке и монтаже на уговорено место, износи _____________________ динара без
ПДВ,
односно
____________________
динара
са
ПДВ
(словима:___________________________________________________динара).
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Уговорена цена је фиксна ,непроменљива до завршетка испоруке и монтаже
предметних добара у целости.
Наведена укупно уговорена цена не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена до коначног испуњења уговорене обавезе.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Купац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом
средстава на рачун Продавца, број _____________________ код Банке
_______________________, а у року до 10 дана од дана испостављања исправне
фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља понуђач којом је потрврђена
испорука добара и записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и монтира у року од
______ календарских дана, од дана закључења уговора.
Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и са својом радном снагом
монтира на следећим локацијама Наручиоца :
Р.бр.
ЛОКАЦИЈА
Р.бр.
ЛОКАЦИЈА
1.
Булевар Црвене армије 1
9.
Народних хероја 19а
2.
Бул. Зорана Ђинђића 55
10. Милутина Миланковића 186
3.
Бул. Зорана Ђинђића 42
11. Земунска 3б
4.
Бул. уметности 31
12. Јурија Гагарина 168
5.
Бул. уметности 25
13. Омладинских бригада 136
6.
Грамшијева 2а
14. Омладинских бригада 106
7.
Бул. Михаила Пупина 175
15. Данила Лекића Шпанца бр. 2
8.
Париске комуне 31 – 33
16. Студенска 2
Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку уговореног квалитета,
стручно, квалитетно и у складу са законским прописима и стандардима за ову врсту посла,
на горе наведеним локацијама.
Примопредају извршиће Комисија састављена од два представника Купца и једног
представника Продавца.
Трошкове превоза до уговореног места испоруке сноси Продавац.
ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 5.
Продавац се обавезује да предметна добра из предмета овог Уговора испоручи и
монтира у исправном стању, уговореног квалитета и програма.
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Представници купца и продавца ће извршити квантитативни и квалитативни
пријем по приспећу и монтажи добара која су предмет Уговора на локацији на којој се
врши испорука, и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења,
односно други квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке
разликује од количине наведене у отпремним документима, представници купца и
Продавца ће недостатке записнички констатовати.
Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине
или замени добро које је предмет уговора на коме су утврђени и записнички
констатовани квалитативни недостаци у року од 5 радних дана од дана записничког
констатовања недостатака.
За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за
рекламацију.
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
Члан 6.
Испоручена добра мора задовољити прописане услове квалитета.
Продавац гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити
неоштећена, неупотребљавана, са техничким карактеристикама у складу са техничком
спецификацијом која је саставни део понуде продавца и у складу са овим уговором, у
супротном Продавац је сагласан да Купцу надокнади сву претпљену штету која услед тога
настане.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави у року од 7 дана од дана потписивања
овог Уговора следећа средства финансијског обезбеђења:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне
вредности уговора (са ПДВ-ом) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и
на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.
Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5%
од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом), која мора имати клаузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може
реализовати банкарску гаранцију у случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе.
У случају да Продавац једнострано раскине Уговор, Купац има право да реализује
средство фонансијског обезбеђења из става 1 овог члана.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Продавац за испоручена добра даје општи гарантни рок од _______месеци
(минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке за испоручена добра у том року
отклони о свом трошку.
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Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке и монтаже добра у целости и
потписивања од стране уговорних страна Записника о квалитативном и
квантитативном пријему, тј. од датума када је записнички констатовано испуњење
уговорних обавеза.
ОТКЛАЉАЊЕ НЕДОСТАТКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 9.
Продавац је дужан да у току општег гарантног рока, на први писани позив
купца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитете
добра који је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писменог позива од стране купца и не изврши ту обавезу у року датом у
позиву, купац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет продавца, наплатом банкарске гаранције банке за отклањање
недостатака у гарантном року.
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1.
овог члана, купац има право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа
стварне штете.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Продавац не испуни своју обавезу из овог уговора, или ако задоцни са њеним
испуњењем, дужан је да Купцу плати уговорну казну и то:
- случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно
уговорене цене
- уколико Продавац не испоручи сва предметна добра из члана 1. овог Уговора, у року
предвиђеном чланом 4. овог Уговора, обавезује се да Купцу плати уговорену казну у
висини од 2‰ (два промила) од уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупна
уговорена
казна
не
може
прећи
износ
од
5%
уговорене
цене.
Ако је штета коју је купац претрпео због неиспуњења обавеза Продавца или због
задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорене казне , Купац
има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца, Купац без посебног
саопштења Продавца, задржава своје право на уговорну казну.
Купац ће, у складу са одредбама овог уговора према датуму коночног испуњења/завршетка
уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и
на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату
уговорену цену из члана 3 овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 11.
Продавац се обавезује:
1.да испоручи добра из члана 1 овог уговора, у свему према усвојеној понуди,
кавалитетно, професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту добара, и у
складу са прописима,стандардима,техничким нормативима у свему према опису добара
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који је саставни део овог уговора посебно водећи рачуна да својим радом не угрози
делатност наручиоца;
2.да испоручи добра из члана 1 овог закона овог уговора у року и на начин утврђеним у
члану 4 овог уговора
3.да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
4.да гарантује Купцу за ивршење уговорених обавеза од стране подизвођача
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 12.
Купац се обавезује:
1.да Продавцу омогући испоруку добара;
2.да Продавцу уредно плати цену, на начин и роковима ближе одређеним одредбама
овог уговора;
3.да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Уколико Продавац није у могућности да испоштује уговорени рок или квалитет или
количину испоруке, Купац може раскинути Уговор.
Купац може раскинути Уговор уколико Продавац не поштује одредбе овог Уговора.
Отказни рок износи 15 дана. Отказни рок тече од дана писменог споразума о отказу
Уговора.
У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој
уговорној страни надокнадити штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора
Члан 15.
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим
односима.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то није
могуће, признају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу када буду кумулативно испуњени следећи услови:
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1. Када Уговор потпишу обе уговорне стране и
2. Када Продавац преда Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 10% од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом) која мора имати клаузулу да
је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости и
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5%
од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом), која мора имати клаузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Члан 18.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку
уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

директор
Маја Стефановић, директор
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. закона, понуђач ____________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припреме понуде за јавну набавку број 13-10800– Куповина намештаја за потребе опремања објеката предшколске установе „11
април“, обликована у две партије

____________________________________ (навести врсту трошка) – у износу од
_____________ динара.
____________________________________ (навести врсту трошка) – у износу од
_____________ динара.
Укупан
износ
трошкова
припреме
_________________________________ динара.

понуде

износи

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.
Датум:

_______________________________

Потпис:

_______________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. закона, понуђач ________________________________________,
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке број 13-108-00 – Куповина намештаја за потребе
опремања објеката предшколске установе „11 април“, обликована у две партије, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

_______________________________

Потпис:

_______________________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди даје 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 2 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

Страна 60 од 144

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________ у поступку јавне набавке број 13-108-00–
Куповина намештаја за потребе опремања објеката предшколске установе „11 април“,
обликована у две партије, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум:

_______________________________

Потпис:

_______________________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.
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Прилог 1 – Шематски приказ добара – Партија 1.
ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

Ред.
број

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
1.
НАЗИВ
КРЕВЕТАЦ СА ОГРАДИЦОМ И ДУШЕКОМ ОД ЖИЧАНОГ
ЈЕЗГРА
МЕРА
130 / 70 /115
R= 1:25
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ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ

КРЕВЕТ СКЛАПАЈУЋИ

МЕРА

cca 140/50/27
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Ред. број

2.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

НАЗИВ
МЕРА

Ред. број

3.

ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/13 СА НАДОГРАДЊОМ

197/72/220

R= 1:25
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ПАРТИЈА
1.

НАЗИВ

МЕРА

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/23 СА НАДОГРАДЊОМ

Ред.
број

4.

348 / 72 / 220

R= 1:25
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ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/7 СА НАДОГРАДЊОМ
НАЗИВ
МЕРА

Ред. број

5.

105/72/220
R= 1:25
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ПАРТИЈА
1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА
ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ
УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

НАЗИВ
МЕРА

Ред.
број

6

ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/30 СА НАДОГРАДЊОМ
454 / 72 / 220

R= 1:25
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ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ

ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/8 СА НАДОГРАДЊОМ

МЕРА

168/72/220

R= 1:25
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Ред. број

7.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ

ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/18 СА НАДОГРАДЊОМ

МЕРА

273/72/220

Ред. број

8.

R= 1:25
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ПАРТИЈА
1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

Ред.
број

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

9.
НАЗИВ

ОРМАРИЋ ЗА КРЕВЕТЕ 1/17 СА НАДОГРАДЊОМ

МЕРА

255 / 72 / 220
R= 1:25
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ПАРТИЈА
1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
СТО КРУЖНИ
НАЗИВ
МЕРА

Ред.број

10.

d=85/48
R= 1:25
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ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

НАЗИВ
МЕРА

СТО КРУЖНИ
d=100/52

Ред. број

11.

R= 1:25
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ПАРТИЈА 1.

Ред.
број

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СТО КРУЖНИ
МЕРА

d=120/54
R= 1:25

Страна 73 од 144

12.

ПАРТИЈА
1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СТОЛИЦА
МЕРА

30 / 30

Страна 74 од 144

Ред.
број
14.

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
1.
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ

СТОЛИЦА

МЕРА

30 / 34

Страна 75 од 144

Ред.
број

15.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
СЕТ – СТО СА ДВЕ СТОЛИЦЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ
НАЗИВ
МЕРА

Ред. број

16.

d = 90/75

R= 1:25

Страна 76 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

Ред. број

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
17.
НАЗИВ

МОБИЛНА ПОЛИЦА СА ФИОКАМА ЗА ВАСПИТАЧЕ СА
КЉУЧЕМ

МЕРА

50/ 35 / 67

R= 1:25

Страна 77 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

Ред. број

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
18.
НАЗИВ
МЕРА

ПУЛТ ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ СА ПОЛИЦАМА / ЈАСЛИЦЕ
176 / 80 / 85

R= 1:25

Страна 78 од 144

ПАРТИЈА 1.

Ред. број

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

19.
НАЗИВ

ГАРДЕРОБНИ ОРМАН У ХОДНИКУ / ЈАСЛИЦЕ

МЕРА

300/130/40

R= 1:25

Страна 79 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ

ГАРДЕРОБНИ ОРМАН У ХОДНИКУ / ЈАСЛИЦЕ

МЕРА

300/130/30

Ред. број

20.

R= 1:25

Страна 80 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
ГАРДЕРОБНИ ОРМАН У ХОДНИКУ / ВРТИЋ
МЕРА
300/130/40

R=1:25

Страна 81 од 144

Ред. број
21.

ПАРТИЈА 1.

R=1:25

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
ГАРДЕРОБНИ ОРМАН У ХОДНИКУ / ВРТИЋ
МЕРА
300/130/30

Страна 82 од 144

Ред.
број
22.

ПАРТИЈА
КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ Ред.
број
1.
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ
„11.АПРИЛ“
23.
ГАРДЕРОБНИ ОРМАН У ХОДНИКУ /
НАЗИВ
ПРЕДШКОЛСКО
МЕРА
550 / 130 / 30
R= 1:25

Страна 83 од 144

Ред. број
КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
24.
НАЗИВ
ГАРДЕРОБНИ ОРМАН У ХОДНИКУ / ПРЕДШКОЛСКО
МЕРА
390/130/30
ПАРТИЈА 1.

R=1:25

Страна 84 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
УГРАДНИ ОРМАН У ХОДНИКУ

МЕРА

196 / 40 / 220

Страна 85 од 144

Ред. број
25
R=1:25

ПАРТИЈА 1.

R=1:25

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
УГРАДНИ ОРМАН У ХОДНИКУ
МЕРА
123/40/220

R=1:25

Страна 86 од 144

Ред.
број
26.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ПАРТИЈА 1.

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
УГРАДНИ ОРМАН У ХОДНИКУ
НАЗИВ
МЕРА

123 / 40 / 220

Страна 87 од 144

Ред.
број
27.

R=1:25

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
УГРАДНИ ОРМАН У ХОДНИКУ
НАЗИВ
МЕРА

Страна 88 од 144

196 / 30 / 220

Ред.
број
28.

R=1:25

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ПАРТИЈА 1.

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
УГРАДНИ ОРМАН У ХОДНИКУ
НАЗИВ
МЕРА

196/30/220

Страна 89 од 144

Ред.
број
29.

R=1:25

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
УГРАДНИ ПЛАКАР - А

МЕРА

78 / 40 /220

R=1:25

Страна 90 од 144

Ред. број

30.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
УГРАДНИ ПЛАКАР - Б
МЕРА
140 / 40 /220
R=1:25

Страна 91 од 144

Ред. број

31.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
УГРАДНИ ПЛАКАР - Ц
МЕРА

200 / 53 / 220

R=1:25

Страна 92 од 144

Ред. број

32.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
ПРЕГРАДА ЗА ОСТАВУ ИСПОД СТЕПЕНИШТА
МЕРА
145 / 160
R=1:25

Страна 93 од 144

Ред. број

33.

Ред. број
ПАРТИЈА
КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ
1.
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
34.
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
ДРВЕНЕ СТОЛИЦЕ НА РАСКЛАПАЊЕ
МЕРА
/

Страна 94 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
АМБУЛАНТНИ ЛЕЖАЈ
МЕРА
90 / 200

R=1:25

Страна 95 од 144

Ред. број

35.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ
НАЗИВ
ОРМАН ЗА ЛЕКОВЕ ДВОКРИЛНИ СА КАРТОТЕКОМ И
ФИОКАМА
МЕРА
150 / 30 / 220
R=1:25

Страна 96 од 144

Ред. број

36.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СЕТ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО СА ФИОКАМА+ СТОЛИЦА
МЕРА
120 / 65 / 75
R=1:25

Страна 97 од 144

Ред. број

37.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СТОЛИЦА ЗА ПРЕГЛЕД -РОТИРАЈУЋА
МЕРА
P=35

Ред. број

38.

R= 1:25

Страна 98 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
УГРАДНИ ПЛАКАР / ДИДАКТИКА/ ВАСПИТАЧИ
МЕРА
312 / 60 / 280

Ред. број

39.

R=1:25

Страна 99 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СЕТ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО + 8 СТОЛИЦА
МЕРА
210 / 80 / 75

Ред. број

40.

R= 1:25

Страна 100 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СЕТ - СТО + 3 СТОЛИЦЕ
МЕРА
150 / 80 / 75

Страна 101 од 144

Ред. број

41.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
ПЛАКАР
МЕРА
90+170 / 40 / 275

Ред. број

42.

R=1:25

Страна 102 од 144

ПАРТИЈА
КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ Ред. број
1.
ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
43.
НАЗИВ МЕТАЛНИ ГАРДЕРОБНИ ОРМАР
МЕРА
60x50x180 cm

Страна 103 од 144

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
ПОЛИЦА ЗА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА
МЕРА
120 / 50 / 200

Страна 104 од 144

Ред. број

44.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ Ред. број

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“
НАЗИВ
СТОЛИЦА ЗА ВАСПИТАЧЕ
МЕРА
/

Страна 105 од 144

47.

ПАРТИЈА 1.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ОПШТЕ НАМЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКOЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

R=1:25

Страна 106 од 144

НАЗИВ

УГРАДНИ ОРМАН У ХОДНИКУ

МЕРА

100/30/220

Ред. број

50.

Прилог 2. – шематски приказ добара – Партија 2.
ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ПОЛИЦА СА ДРВЕНИМ КУТИЈАМА
МЕРА

304 / 40 / 130

R=1:25

Страна 107 од 144

Ред.број
1.

ПАРТИЈА
2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
НАЗИБ
ПОЛИЦА СА ДРВЕНИМ КУТИЈАМА
МЕРА
217 / 40 / 130

Страна 108 од 144

Ред.број

2.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД

(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ОТВОРЕНА МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА
МЕРА

Ред.број

3.

220 / 40 / 60

R = 1:25

Страна 109 од 144

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД

Ред.бр.

(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ОТВОРЕНА МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА
НАЗИВ

4.

СРЕДСТВА

МЕРА

220 / 40 / 60

R = 1:25

Страна 110 од 144

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ОТВОРЕНА МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА
НАЗИВ
МЕРА
220 / 40 / 85

ПАРТИЈА 2.

Ред.бр.

5.

R = 1:25

Страна 111 од 144

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
Ред.број
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
ОТВОРЕНА МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА
НАЗИВ
СРЕДСТВА

МЕРА

220 / 40 / 85

R=1:25

Страна 112 од 144

6.

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
Ред.број
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
НАЗИВ
ОГРАДИЦА / ЈАСЛИЦЕ
МЕРА
140 / 80 / 65

Страна 113 од 144

7.

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
ОТВОРЕНА МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА
СРЕДСТВА
МЕРА
120 / 40 / 60

Ред.број

8.

R=1:25

Страна 114 од 144

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

Ред.број

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ЗАТВОРЕНА МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИКТИЧКА
СРЕДСТВА СА КЉУЧЕМ
МЕРА
120 / 40 / 60

R=1:25

Страна 115 од 144

9.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
МОБИЛНА ПОЛИЦА / БИБЛИОТЕКА
НАЗИВ
МЕРА
90 / 40 / 50

R=1:25

Страна 116 од 144

Ред.број
10.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
МОБИЛНА ПОЛИЦА ЗА ЛИКОВНИ МАТЕРИЈАЛ
НАЗИВ
МЕРА
90 / 40 / 50

R= 1:25

Страна 117 од 144

Ред.број
11.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
КУТИЈА ЗА СИТНА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И
НАЗИВ
ЕЛЕМЕНТЕ
МЕРА
50 / 50 /50

R=1:25

Страна 118 од 144

Ред.број

12.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
МОБИЛНА ПОЛИЦА - БИБЛИОТЕКА
НАЗИВ
МЕРА
120 / 75 / 60

R=1:25

Страна 119 од 144

Ред.број
13.

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
Ред.број
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
КОМБИНОВАНА ПОЛИЦА ЗА ЛИКОВНИ МАТЕРИЈАЛ
НАЗИВ
МЕРА
120 / 85 / 60

14.

R=1:25

Страна 120 од 144

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ОТВОРЕНА УГРАДНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА
МЕРА
214 / 30 / 130

R=1:25

Страна 121 од 144

Ред.број

15.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
КОМБИНОВАНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА
НАЗИВ
МЕРА
327 / 40 / 220

Ред.број

16.

R=1:25

Страна 122 од 144

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ХРАНИЛИЦА ЗА БЕБЕ / ЈАСЛИЦЕ
НАЗИВ
МЕРА
/

Страна 123 од 144

Ред.број

17.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ЗИДНО ОГЛЕДАЛО СА ДРВЕНОМ ШИПКОМ
НАЗИВ
МЕРА
200/110

Страна 124 од 144

Ред.број

18.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ЗИДНА ТАБЛА СА ПЛАТНОМ
НАЗИВ
МЕРА
100/200

Ред.број

19.

R= 1:25

Страна 125 од 144

ПАРТИЈА
2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
ЗИДНА МАГНЕТНА ТАБЛА / ФЛОМАСТЕРИ
НАЗИВ
МЕРА
100/200

Ред.број

20.

R= 1:25

Страна 126 од 144

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
МЕКЕ ПОДЛОГЕ

ПАРТИЈА 2.

МЕРА

Ред.број

140 / 80

R= 1:25

Страна 127 од 144

21.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
СЕТ - ДВОСТРАНИ ШТАФЕЛАЈ СА ДВЕ РОТИРАЈУЋЕ
НАЗИВ
СТОЛИЦЕ
МЕРА
/

Страна 128 од 144

Ред.број

22.

ПАРТИЈА
2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

Ред.број

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
ПОЛИЦА ЗА СУШЕЊЕ НОША
НАЗИВ
МЕРА

85 / 30 / 130

R=1:25

Страна 129 од 144

23.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ОГЛЕДАЛА У КУПАТИЛИМА ДЕЧИЈИХ СОБА
НАЗИВ
МЕРА
d=45

Ред.број

24.

R= 1:25

Страна 130 од 144

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
ОГЛЕДАЛА У КУПАТИЛИМА ДЕЧИЈИХ СОБА
НАЗИВ
МЕРА
90 / 65

Ред.број

25.

R= 1:25

Страна 131 од 144

ПАРТИЈА
2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11
АПРИЛ“
ВЕШАЛИЦА ЗА ПЕШКИРЕ
НАЗИВ
МЕРА
115 / 15

Страна 132 од 144

Ред.број

26.

ПАРТИЈА
2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ПАНЕЛИ ЗА ХОДНИКЕ - ПЛАТНО
НАЗИВ
МЕРА
70 / 160

Страна 133 од 144

Ред.број

27.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ПАНЕЛИ ЗА ХОДНИКЕ - МАГНЕТ/ФЛОМАСТЕР
НАЗИВ
МЕРА
70 / 160

R= 1:25

Страна 134 од 144

Ред.број

28.

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
Ред.број
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
МОБИЛНИ КРУЖНИ ЕЛЕМЕНТ ЗА СЕДЕЊЕ ОД ТВРДЕ
НАЗИВ
ПЕНЕ
МЕРА
I - R= 50 II - R = 40

Страна 135 од 144

29.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
ПОЗОРНИЦА
- РАСКЛОПИВА
НАЗИВ
МЕРА

2 x 140/140 + 1x30/140 + 1x 140/200

ОСНОВНИ СЕТ ПОЗОРНИЦЕ ЈЕ:
А –2 х КВАДРАТНО ПОСТОЉЕ 140х140х30
Б – 1 х СТЕПЕНИК 140х30х15
Ц – 1 х ПАНО 140х200х10 цм
ПОЗОРНИЦА СЕ САСТОЈИ ОД 4 ОСНОВНА СЕТА

Страна 136 од 144

Ред.б
рој
30.

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ПЛАТНО ЗА ПРОЈЕКЦИЈУ СА ТРОНОШЦЕМ
МЕРА
200/200

Страна 137 од 144

Ред.број

31.

ПАРТИЈА КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД Ред.број
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“ 32.
НИСКА ЖАРДИЊЕРА
НАЗИВ
МЕРА
R= 90
R= 1:25

Страна 138 од 144

ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ПАНЕЛ СА ПОЛИЦАМА - бела магнетна табла
МЕРА
70 X 47 X 130 цм

Ред.број

33.
R=1:25

Страна 139 од 144

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
ПАРТИЈА
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“

НАЗИВ
МЕРА

Ред.број
34.

ПАНЕЛ СА ПОЛИЦАМА - платно
70 X 47 X 130 цм

R=1:25

Страна 140 од 144

ПАРТИЈА 2.КKУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД (ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
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НАЗИВ
СТО СА ПОЛИЦАМА
МЕРА
ДИМ. 100 X 60/54 цм + 45 X 60 (30)/130цм
R=1:25
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ПАРТИЈА 2.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)

ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
МОБИЛНА ПОЛИЦА
НАЗИВ
МЕРА
145 X 36.5 X 80 цм

R=1:25
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36.

КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД Ред.
ПАРТИЈА
број
2.
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
37.
НАЗИВ
КОМБИНОВАНА ПОЛИЦА ЗА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА
МЕРА
340 / 40 / 280

R=1:25
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КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД
(ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА)
ЈАВНА НАБАВКА - КУПОВИНА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11 АПРИЛ“
НАЗИВ
ФИКСИРАНА ПРЕГРАДА
МЕРА
50 / 120
ПАРТИЈА 2.

Ред.бр
ој
38.

R= 1:25
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