И ручком .
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.

Дрвени ролеркостер са жичаним лавиринтом на коме су
дрвене перле И фигуре воћа, који се међусобно преплићу
изнад дрвене подлоге у коју су уметнути седам различитих
геометријских облика И боја у виду танграма .
Велика дрвена рачунаљка у облику жирафе, која на другој
страни има међусобно испреплитане жичане елементе са
дрвеним коцкама у различитим бојама, за олакшано
усвајање основних математичких операција.
Дрвена коцка са различитим задатком на свакој страни:
рачунаљка, пронађи пут, реши постављени задатак- облик
воћа, научи да гледаш на сат И на врху се налази жичани
ролеркостер.
Дивље гумене животиње у асортиману од шест различитих
( жирафа ,лав,тигар,јелен,бизон…)
Домаће гумене животиње у асортиману по две од укупно
шест различитих(крава,коњ,овца,коза,..)
Гумене мале лутке-бебе са различитим изразима лица
Пластична колица са две позиције(лежећи И седећи ) И
носиљком за бебе као додатним елементом .
Корпа у боји са пластичним реално приказаним воћем:
банана,крушка,јагода,грожђе...или поврћем:
парадајз,паприка,лук,краставац ,кукуруз И остало.
Део И целина . Сет у кутији садржи: нож и
импровизованих 6 парчића пиззе, који су медђусобно
повезани чичак траком на тацни .
Оцеђивач– пвц решетка тј. држач посуђа са судићима :
шерпице ,тањирићи , чајник ,тигањ…
Сет торта садржи: пластични нож и импровизованих 6
парчића торте који су међусобно спојени чичак траком на
тацни у картонској кутији .
Метални послужавник са чајником ,шољицама И тацнама .
Уметаљка коцка од пет елемената различитих боја И
величина за уметање једаног у други или један на други , са
прорезима на сваком од њих у облику животиње ,
геометријских облика ,слова или бројева.
Гумених 6 коцки-пишталица различитих боја са ликовима
животиња, воћа,предмета -лопта,телефон,ауто,авион,сунце
на свакој страници коцке .
Шест различитих кружних шаблона за цртање у сету са пет
фломастера, који се постављају на папир за вежбање фине
моторике шаке .
Пертлајућа девојчица -сет у дрвеној кутији са различитим
елементима одеће која се пертлама повезује
Пертлајући дечак -сет у дрвеној кутији различите гардеробе
која се пертлама повезује.
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ком

52

ком
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ком
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400
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200
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ком

35
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100
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ком

50
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10
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38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

Дрвено воће И поврће састављено из делова и целине,
међусобно повезано чичак траком на дасци И дрвеним
ножем за раздвајање( шаргарепа,парадајз,лимун И
крушка ).
Дрвени блокови конструктори у боји од 200 комада у
пластичној кутији са поклопцем.
Магнетни раздвојиви прстенови на штапу
геометријске пирамиде- уметаљка за сортирање
полукруга И круга по величини .
Крпене гињол лутке за игру улога у асортиману:
краљ,принцеза,кловн,диносаурус и вештица .
Дрвена магнетна табла са огледало-страницама на
преклоп као књига ,садржи геометријске облике дела
И целине круга, троугао И правоугаоник у пет боја И
25 задатака на картицама које треба сложити.
Дрвена кућа на два спрата натур боје, састављена
помоћу дрвених шрафова, која садржи први ниво
постоље (дрвена соба, спаваћа соба, трпезарија и
купатило) Први спрат-поткровље. Сет садржи и
намештај (једнокрилни ормар, тв комоду, трпезаријски
сто, двосед , фотељу, дрв. каду, и кревет.
Четири дрвене лутке, које симболизују породицу
различите одевне комбинације, а чији су доњи и горњи
екстремитети од савитљивог канапа, како би могле да
имају положај седења и стајања у кући и ван ње.Док су
саме шаке, лице лутке од дрвета.
Састави геометријске разнобојне облике по задатој
осенченој шеми

ком

460

ком

200

ком

300

ком

175

ком

100

ком

54

ком

80

ком

87

Техничке карактеристике које су дате у табели, морају бити у потпуности
испуњене. Понуда која не задовољи минимум
захтеваног у техничким
карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке
спецификације понуде. 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 као и назив партије за коју се
узорци достављају и редне бројеве артикала који се налазе у кутији.
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Напомена: Овај доказ не може бити старији од два 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.
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 је
као привредном субјекту 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 два 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.
5)Услов из члана 75. став 2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве (
образац бр.6). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом:
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви
чланови групе понуђача.
Понуђач може да уместо доказа о испоњености услова услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4.
ЗЈН. достави Извод из регистра понуђача.
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1) Да Понуђач располаже пословним капацитетом – , што подразумева да је понуђач у
претходне 3 године (2012, 2013. и 2014.) остварио пословни приход по основу извршене испоруке
добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од:
странa 8

-

минимум 21.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Докази:
- Попуњен Образац 2 – Списак испоручених добара,у који понуђач уноси
податке
о броју и датуму закључења уговора или фактуре, врсти и вредности
испоручених добара по основу уговора или фактура, као и називу купца коме је извршена
испорука предметних добара.
- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу са меморандумом Купца,
оверене печатом и потписане од стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је
понуђач извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у
складу са уговором/фактуром.
Потврду Купца потребно је доставити за сваки уговор или фактуру наведен у Обрасцу 2.
Потврда Купца мора да садржи:
Пун назив и адресу Купца,
особу за контакт Купца и број телефона,
назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
врста и вредност испоручених добара по основу уговора или фактуре,
број и датум уговора или фактуре,
датум издавања потврде, и
назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге
сврхе не може користити.

2) Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, што подразумева:
*да располаже са најмање два транспортна возила за превоз добара која су
предмет јавне набавке, и
Докази:
- копије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата
на име понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и
доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или
уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. 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)),
одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски
број возила и датум истека важења регистрације,
3)
Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке, од минимум два возача транспортних возила и пет
техничких радника (монтажери, производно/продајни радници, носачи, и сл.), радно
ангажованих код Понуђача.
Докази:
- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду, уговор о привеменим и
повременим пословима,уговор о делу и сл),
-Фотокопија обрасца пријаве код фонда пензијског или здравственог осигурања
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

олакшано уче да одузимају .
Гумирани аутићи у четири боје И
облика.
Дрвени шпорет са рерном И
реално приказаним дугмићима за
подесивост температуре рингле И
рерне , поседује судоперу са
славином ,као И додатни сет
дрвени тигањ, шерпу са поклопцем
,сланик,посуда за
бибер,нож,кутлача.
Дрвени геометријски конструктор
од 50 елемената различитих боја И
облика за конструкцију 3д фигура ,
са задатом комбинацијом
уметаљке на поклопцу кутије И
ручком .
Дрвени ролеркостер са жичаним
лавиринтом на коме су дрвене
перле И фигуре воћа, који се
међусобно преплићу изнад дрвене
подлоге у коју су уметнути седам
различитих геометријских облика
И боја у виду танграма .
Велика дрвена рачунаљка у облику
жирафе, која на другој страни има
међусобно испреплитане жичане
елементе са дрвеним коцкама у
различитим бојама, за олакшано
усвајање основних математичких
операција.
Дрвена коцка са различитим
задатком на свакој страни:
рачунаљка, пронађи пут, реши
постављени задатак- облик воћа,
научи да гледаш на сат И на врху
се налази жичани ролеркостер.
Дивље гумене животиње у
асортиману од шест различитих (
жирафа ,лав,тигар,јелен,бизон…)
Домаће гумене животиње у
асортиману по две од укупно шест
различитих(крава,коњ,овца,коза,..)
Гумене мале лутке-бебе са
различитим изразима лица
Пластична колица са две
позиције(лежећи И седећи ) И
носиљком за бебе као додатним
елементом .

348

230

111

82

52

103

1188

600
110

58
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39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

Дрвени блокови конструктори у боји од
200 комада у пластичној кутији са
поклопцем.
Магнетни раздвојиви прстенови на штапу
геометријске пирамиде- уметаљка за
сортирање полукруга И круга по
величини .
Крпене гињол лутке за игру улога у
асортиману:
краљ,принцеза,кловн,диносаурус и
вештица .
Дрвена магнетна табла са огледалостраницама на преклоп као књига ,садржи
геометријске облике дела И целине круга,
троугао И правоугаоник у пет боја И 25
задатака на картицама које треба сложити.
Дрвена кућа на два спрата натур боје,
састављена помоћу дрвених шрафова, која
садржи први ниво постоље (дрвена соба,
спаваћа соба, трпезарија и купатило) Први
спрат-поткровље. Сет садржи и намештај
(једнокрилни ормар, тв комоду,
трпезаријски сто, двосед , фотељу, дрв.
каду, и кревет.
Четири дрвене лутке, које симболизују
породицу различите одевне комбинације, а
чији су доњи и горњи екстремитети од
савитљивог канапа, како би могле да имају
положај седења и стајања у кући и ван
ње.Док су саме шаке, лице лутке од
дрвета.
Састави геометријске разнобојне облике
по задатој осенченој шеми

200

300

175

100

54

80

87

УКУПНА ЦЕНА (СА ИСПОРУКОМ) БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА (СА ИСПОРУКОМ) СА ПДВ-ОМ:

Датум:

Потпис одговорног лица:
М.П

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити печатом.
Оптши гарантни рок

(минимум 24 месеца од дана извршене испоруке предметних добара у целости).
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене садржи:
- податке о понуђачу
- табелу, која се попуњава на следећи начин:
колона 3: уписати назив произвођача, назив и ознаку производа (уколико постоји)-ако је роба домаћег порекла или уписати
земљу увоза за робу из увоза
колона 5:уписати процентуални износ ПДВ (%)
колона 6: уписати цену по јединици мере са испоруком без ПДВ
колона 7: уписати цену по јединици мере са испоруком са ПДВ-ом
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 (без и са ПДВ,као и укупан ПДВ) .
датум понуде и потпис овлашћеног лица
Цене се исказују у динарима (РСД).
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