
Критеријум за оцену понуда 

Критеријум за оцену понуда је:најнижа понуђена цена 

У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим понуђеним 

роком плаћања, уговор ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи рок испоруке. 

Уколико  два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити 

понуђачу који у својој понуди наведе дужи рок важења понуде 

Рок се рачуна у календарским данима. 

Рок испоруке је максимално 30 дана од дана потписивања уговора. 

 

Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 10 

дана од дана јавног отварања понуда. 

 

Заштита права  

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да 

закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев  може поднети и пословно удружење.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој 

комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набваке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. 

Закона, а подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе, у износу од 40.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-

742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, 

сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке 

Д-14-10“. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина  позива за подношење понуда 

и конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца 

најкасције седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке Наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 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. 

О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке 

до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не 

одлучи другачије. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-167. Закона. 

 

Закључење уговора 

Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам 

дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у року 

од осам дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, уколико у предметном поступку јавне 

набавке буде поднета само једна понуда.  
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П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 

УКУПАН ПДВ: 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ: 

РОК ИСПОРУКЕ (МАКСИМАЛНО 30 дана) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА): 

 

Понуђене цене су фиксне. 

 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде 

(испорука, и сл).  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  у року  до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, 

а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука 

добара.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс 

Ми, доле потписани, овим обавештавамо да смо: 

 

1. Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба,садрчжину конкурсне документације 

Предмета јавне набавке – куповина текстилног и осталог материјала за потреба вртића ред. 

бр.Д-14-10. Назив из општег речника набавки: 39500000 – текстилни производи 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 

по свим позицијама наведеним у  припадајућој 

спецификацији добара и услуга  у Конкурсној 

документацији предметне набавке која чини 

саставни део ове понуде: 

 

 

2. Понуда број:____________ 

3. Рок и услови плаћања: до 10 дана по испоруци и испостављању рачуна/фактуре и 

потписивања записника о извршеној испоруци 

4. Рок важности понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (мин. 30 дана)  

5. Рок испоруке добара :______ дана (максимално 30 дана) од дана потписивања 

уговора. 

6. Саставни део обрасца понуде је  спецификација понуде 

Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                        _________________________ 

         

     Датум___________________                                                                                                    

                                                                          МП 

 

Упутство: у случају већег броја подизвршилаца, односно већег броја чланова групе, 

фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака. 
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                                                                                                                              ОБРАЗАЦ 2 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

 Народних хероја 12а, Нови Београд 

                                                                                                                                                                                                                   

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦОМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Јавна набавка мале вредности бр. Д-14-10 

Набавка текстилног и осталог материјала за потребе вртића 

Ред.бр  

Опис Артикла 

Јед. 

мере 
Колична Јединична 

цена 
укупна 

цена без 

ПДВ-а 

укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.  

Доња увлака за дечији душек, 

 140х80х5цм,  

100%памук, 

 135-145гр./1м
2 

Дечији дезен,  

Прање на 60  степени, 

скупљање по дужини и ширини до 6%, 

постојаност обојења на 60 степени Целзијуса, 

зној 4, 

отирање суво мимимум 4, 

отирање мокро минимум 4, 

пеглање на 150 С минимум 4. 

ком 

1500 

   

2.  

Горња увлака за дечију деку  

140х100цм,  

100% памук,  

135-145гр./1m
2
 , 

дечији дезен, 

скупљање по дужини и ширини до 6%, 

постојаност обојења на 60 степени Целзијуса, 

зној 4, 

отирање суво мимимум 4, 

отирање мокро минимум 4, 

пеглање на 150 С минимум 4. 

ком 

1500 

   

3.  

Тетра пелене 

80х80цм, 

100% памук, Пелена треба да буде ендлана, 

скупљање по ширини 2%, дужини 4%, прање 95 

степени, боја бела.
 

ком  

 

 

 

1500 

   

4.  

Штеп дека 

140х100цм, 

Тканина 50% памук, 50% ПЕС, површинска 

маса: 105гр/м
2
 , прање 60 степени , скупљање 

по ширини 3%, по дужини 3%. 

 

 

 

ком 1000 
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5.  

Чаршав непропустни, 

120х60 цм, 

са ластишом, 

материјал 80 % памук, 20% пес, фротир тежине 

140гр/м
2
, дечији дезени. 

ком 

20 

   

                                                                               УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

                                                                                                                    ПДВ:  

                                                                                  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
 

 Да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке спецификације 

понуде.  

 Уз узорке доставити атесте на сировински састав за добра која су предмет 

набавке 

 Сваки узорак мора бити обележен редним бројем под којим је наведен у 

техничкој          спецификацији понуде и упакован. Понуђач је дужан да на 

омоту стави заводни печат са бројем и датумом понуде, назначи 

назив,адресу, број телефона и контакт особу, назив и бр.ЈН за коју се узорци 

достављају и  редне бројеве упакованих артикала. 

      Докази: 

        Уз узорке се доставља отпремница у два примерка,од којих ће један 

примерак  бити потписан од стране наручиоца и враћен понуђачу, и 

користиће касније за преузимање достављених узорака. 

 Уколико понуђач не поступи по наведеном упутству за достављање узорака 

за све артикле из спецификације понуде, или у случају да не достави 

тражени узорак у складу са траженом спецификацојим понуда ће бити 

неприхватљива. 

 У цену су урачунати транспортни трошкови одговарајућим возилом до места које 

одреди Купац   

  Испорука је једнократна 

 Цена је фиксна 

 

 
 
 
Датум:_________ 

Број понуде:____________ 

 

                                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                              _____________________________ 
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