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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну 

набавку добра –  куповина намештаја за вртиће- 

облиикована у две партије 

Јавна набавка број Д 15-33 

 



понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац 

ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 

понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели 

уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену 

документује на прописани начин. 

 

Подаци о врсти, начину, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1.Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да 

доставе :сопствену бланко меницу,  са копијом депо картона, и захтевом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-копија и овлашћењем за 

попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. 

април“- Нови Београд, у износу од најмање  2% од укупне вредности свих партија за које 

се подноси понуда без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана 

јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде. 

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

2. Изјава да ће изабрани понуђач у року од 10 дана од дана потписивања уговора доставити 

средства обезбеђења за добро извршење посла (сопствену бланко меницу,  са копијом 

депо картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-

копија и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на 

Предшколску установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 10% од вредности уговора 

са ПДВ–ом, са роком важности 10 дана дуже од дана испоруке добара у целости, а коју ће 

доставити у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а најкасније до прве испоруке) 

и средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, (сопствену бланко 

меницу,  са копијом депо картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру 

Народне банке Србије-копија и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, 

насловљеним на Предшколску установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 5% од 

вредности уговора  ПДВ–ом, 5 дана дуже од гарантног рока, а коју ће доставити у 

тренутку примопредаје добара),за повраћај авансног плаћања (сопствену бланко меницу,  

са копијом депо картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке 

Србије-копија и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на 

Предшколску установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу траженог аванса и мора да 

траје најдуже до правдања аванса. 

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. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и превод 

на српски језик . 

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити 

одбијена. 

Начин на који понуда мора бити сачињена :  
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Упутство понуђачима како да сачине понуду 



Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу 

јавних набавки и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом. 

Понуде се припремају на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у 

зависности од тога како понуђач наступа у понуди. 

Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у 

свему у складу  са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, ( писању речи – текста), 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити 

уз параф и оверу печатом. 

 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 

наручиоца www.11april-nbgd.edu.rs  закључно са истеком рока за подношење понуда. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте,  неопходно је 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. 

Понуда се доставља на адресу:, Предшколска установа «11.април», ул. Народних хероја 

12а Нови Београд до 19.8.2015.године до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана са почетком у 13,00 часова. 

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа "11. април", Народних хероја бр. 12а, 

Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра - куповина намештаја за 

вртиће, обликована у две партије, (са назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда), ЈН 

бр Д 15-33-НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која  није 

примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 

дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. Закона, 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ или 

Извод из регистра понуђача који води АПР. 

Доказе о испуњености додатних  услова за учешће у јавној набавци из чл. 76. 

Закона, наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“.(Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси 

заједничка понуда, потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно 

чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће) 

1. Образац 1 – Образац понуде  

2. Образац 2 – Списак испоручених добара   

3. Образац 3 – Овлашћење за попуну бланко менице ( са бланко меницом)  

Сопствена бланко меница за озбиљност понуде, потписана и оверена печатом, , праћену 

копијом депо картона   и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке 
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Србије-копија, и Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом, 

насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним у 

износу од најмање  2% од укупне вредности понуде, без обрачунатог ПДВ-а, са 

роком важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.  

5. Образац  4  - Образац трошкова припреме понуде (Достављање овог обрасца 

није обавезно) 

6. Образац  5– Изјава о независној понуди  

7. Образац 6- Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона  

8.  Модел уговора за партију 1 
9. Модел уговора за партију 2 
10. Образац 7-Спецификација понуде са обрасцом структуре цена за партију 1 

11. Образац 8-Спецификација понуде са обрасцом структуре цена за партију 2 
12.Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде, 

13.  Образац 9- Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења –сопствене 

бланко менице за добро извршење посла 

14. Образац 10- Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења –сопствене 

бланко менице за  отклањање недостатака у гарантном року 

15.  Образац 11- Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења-сопствена 

бланко меница за повраћај авансног плаћања 

16. 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. 

 Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

Трошкови припреме понуде 

Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терт понуђача. ако поступак јавне 

набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 

надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач 

тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их  је навео у Обрасцу 7, и 

приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 

 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена 

има предност у случају несагласности. 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испоруку, 

и сл).  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чл.92 Закона. 

 

Рок важења понуде 
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Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан 

да у понуди назначи рок важења понуде. 

Понуда која има краћи рок важења понуде од 30 дана, као и понуда у којој понуђач није 

навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.  

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. 

 

Списак локација за испоруку 

Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши 

испоруку  добара која су предмет набавке на локацијама у договору са Наручиоцем. 

 

Начин и услови плаћања, рок испоруке  
Наручилац ће извршити плаћање  уговорене вредности Продавцу у року до 15 дана од дана 

испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом 

је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс. 

Рок испоруке и монтаже се обавезно изражава у календарским данима. 

Рок испоруке и монтаже не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора  

Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и монтаже 

предметних добра у целости. 

 

Учествовање у заједничкој понуди или са подизвођачем 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач у понуди може да наступи:  

 -  самостално, ( подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку) 

 - са подизвођачем ( понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу) и  

 - као група понуђача која подноси заједничку понуду ( заједно извршавају јавну 

набавку) 

Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем 

једне од понуђених опција. 

 

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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач, односно добављач, у 

потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

подизвођача. 

 Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са Наручиоцем, сваки 

ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености обавезних услова за учешће. 
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     Упутство: У случају већег броја подизвођача, односно већег броја чланова групе,          

                 фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака 
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ПИБ  

П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

(За партију 1) 

Укупна цена без пдв-а: 

Укупан пдв: 

Укупна цена са пдв-ом: 

Словима са пдв-ом: 

Рок испоруке и монтаже : ____________  (максимално 15 дана од дана закључења 

уговора)  

Рок важења понуде :                                                                    (минимум 30 дана): 

Гарантни рок:____дана(општи гарантни рок је минимум 24 месеца) 

П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

(За партију 2) 

Укупна цена без пдв-а: 

Укупан пдв: 

Укупна цена са пдв-ом: 

Словима са пдв-ом: 

Рок испоруке и монтаже :________ (максимално 15 дана од дана закључења 

уговора ) 

Рок важења понуде:_______ (минимум 30 дана) 

Гарантни рок:____дана(општи гарантни рок је минимум 24 месеца) 

 

Понуђене цене су фиксне. 

 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде 

(испорука, истовар, монтажа ,царина  и сл).  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  у року до 15 дана од дана испостављања исправне фактуре, а 

на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потрврђена испорука добара   

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс. 

 

Потпис одговорног лица понуђача 

   Датум:_________________                                      _____________________________                        

                                                                       

                                                                МП 

 



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. Наручилац је дужан да исплати 

аванс Продавцу у висини ___%(највише 30%) од вредности уговора , након доставњаља 

менице за повраћај авансног плаћања. 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

       Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и монтира у року од ______  

календарских дана, (максимално 15 дана) од дана закључења уговора. 

   Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и са својом радном снагом 

монтира на локацијама у договору са Наручиоцем.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 и монтаже 

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. 

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. 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави следећа средства финансијског 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза приликом закључења уговора ,односно 

најкасније у року од 10 радних дана од дана закључења уговора: 

Сопствену бланко меницу за добро извршење посла,  са копијом депо картона, и 

захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-копија и 

овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску 

установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ–ом, са 

роком важности 10 дана дуже од дана испоруке добара у целости, а коју ће доставити у 

року од 10 дана од дана потписивања уговора, а најкасније до прве испоруке), и  

Сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року,  са копијом 

депо картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-

копија и овлашћењем.         
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за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. 

април“- Нови Београд, у износу од 5% од вредности уговора са ПДВ–ом, 5 дана дуже од 

гарантног рока, а коју ће доставити у тренутку извршења уговора), за повраћај авансног 

плаћања (сопствену бланко меницу,са копијом депо картона, и захтевом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-копија и овлашћењем за 

попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. 

април“- Нови Београд, у износу траженог аванса и мора да траје најдуже до правдања 

аванса. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност гаранција и њихових овлашћења мора да се продужи.  Потписом овог уговора 

Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може реализовати средства 

финансијског обезбеђења 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.  и 2. 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. 

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 сопствене бланко менице за 

отклањање недостатака у гарантном року.Уколико сопствена бланко меница 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 
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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 15 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. Наручилац 

је дужан да исплати аванс Продавцу у висини ___%(највише 30%) од вредности уговора , 

након доставњаља менице за повраћај авансног плаћања. 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

 Продавац се обавезује да предметна добра испоручи и монтира у року од ______  

календарских дана, (максимално 15 дана) од дана закључења уговора.Продавац се 

обавезује да предметна добра испоручи и са својом радном снагом монтира на локацијама 

у договору са Наручиоцем. 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 и монтаже  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. 

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. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави следећа средства финансијског 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза приликом закључења уговора ,односно 

најкасније у року од 10 радних дана од дана закључења уговора: 

Сопствену бланко меницу за добро извршење посла,  са копијом депо картона, и 

захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-копија и 

овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску 

установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ–ом, са 

роком важности 10 дана дуже од дана испоруке изведених радова у целости, а коју ће 

доставити у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а најкасније до прве испоруке), 

и  Сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року,  са копијом 

депо картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-

копија и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на 

Предшколску установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 5% од вредности уговора са 

ПДВ–ом, 5 дана дуже од гарантног рока, а коју ће доставити у тренутку извршења 

уговора), за повраћај авансног плаћања (сопствену бланко меницу,са копијом депо 

картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије-копија и 

овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску 

установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу траженог аванса и мора да траје најдуже до 

правдања аванса. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност гаранција и њихових овлашћења мора да се продужи.  Потписом овог 

уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може реализовати средства 

финансијског обезбеђења 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.  и 2. 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. 

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 сопствене бланко менице за 

отклањање недостатака у гарантном року. Уколико сопствена бланко меница 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. 
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                                                                                                             ОБРАЗАЦ  11 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 

СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА  ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 

ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико 

моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке - добра –, Куповина 

намештаја за вртиће - 

бр.ЈН Д 15-33 у року од 8 дана од дана закључења уговора доставити сопствену 

бланко меницу, за повраћај авансног плаћања, прописно потписану и оверену са копијом 

депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Прешколску установу „11.април“, 

Народних хероја 12а, Нови Београд, са клаузулом „без протеста“ , у износу траженог 

аванса, са роком важности до правдања аванса, као средство финансијског обезбеђења 

својих уговорних обавеза. 

 

Датум: ______________________                           Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                    _______________________________               

                                                                          

МП 

 

 

 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви 

члановигрупе понуђача. 

 
 

 

58 

 


