Предшколска установа
„Бошко Буха“ Инђија
Инђија, Душана Јерковића бр.17а
Број: 404-249-10/2018-05
Дана: 10.07.2018. године
На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог
закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска
установа „Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића бр.17а (у даљем тексту:
Наручилац) упућује
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара – справе за дечија игралишта
ЈНМВ бр.11/2018
I Након уочене техничке грешке Наручилац врши измену :
1. На страни 35. конкурсне документације, Образац 8, Изјава понуђача да располаже
неопходним пословним капацитетом, тако што у првом пасусу текста
- уместо : „ (04.07.2016. - 04.07.2018. године)“
треба да стоји: „ (04.07.2015.-04.07.2018. године)“ .

2. У обрасцу Техничка спецификација -1. Справе, на страни 5. и 8 и у Обрасцу 2 ,
Образац структуре цене и упутство како да се попуни – 1. Справе, на страни 14.
мењају се количине добара за ставку 5. а на страни 15. од добра под редним бројем
10. се одустаје.
Нови образац Техничке спецификације -1. Справе и Образац 2-Образац структуре
цене и упутство како да се попуни , налазе се у прилогу овог документа. Измењено
је обојено црвеном бојом.
II Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Рок за подношење понуда је 13.07.2018. године до 10.00 часова.

III. Контакт особа: Ковачевић Весна, факс 022/560-614, vesna.kovacevic@indjija.net, од
понедељка до петка у периоду од 07.00-13.00 часова.

IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ТЕХНИЧКА
1. Sprave
Red. NAZIV DOBRA
broj
1.

Dečija srednjovekovna tvrđava
sa toboganom,
peščanikom,unutrašnjom
ograđenom platformom
sa merdevinama, trojе vrata,
osam prozora-puškarnica ili
odgovarajuće

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Jedinica
mere
Kom.

Količina

OPIS DOBARA

1

Šestougaona kula,
(orijentacionih dimenzija, ili
sličnih): visine 2,8m,
stranice 1,1m, poliesterskim
toboganom (srednje
veličine), visine spusta
1,6m, peščanikom
orijentacionih dimenzija
1,2x1,5m, urađenog od
greda dimenzija 14x12cm
(ili sličnih). Konstrukcija kule
urađena od drveta ili
metala, sa oplatom
(oblogom od daske debljine
5cm.). Unutar kule (po
obimu) postoji ograđena
platforma na visini 1,6m, do
koje se stiže metalnim
merdevinama. Ograda i
merdevine urađene od
metalnih cevi prečnika 1“
(Ø33,7mm, debljine zida
min.3,25mm)

2.

Dečija kućica ili odgovarajuće

Kom.

2

Osnova dečije kućice oko
1,1x1,1, ukupne visine
2,6m. Konstrukcija urađena
od drvenih gredica 8x8cm
(ili slično), sa oplatom od
drvenih okoraka, obrađenih
(išmirglanih, mašinski i
ručno!). Dečija kućica ima
jedan ulaz i 1-2 prozoraotvora, ergonomski
prilagođen uzrastu dece 3 7 godina.Kućicu oslikati
motivima iz života
starosedelaca Amerike
(indijanaca).

3.

Ram „A“ ljuljaške sa dve
dvosede ljuljaške ili
odgovarajuće

Kom.

1

Ram u obliku slova „A“,
urađen od drvenih gredica
dimenzija minimalno
12x12cm, horizontalna
greda minimalnih dimenzija
14x12cm, na koju se kače 2
dvosede ljuljaške za
zglobove (rukavce) sa
kučličnim ležajevima. Visina

rama min. 2,0 m, raspon
rama da zadovolji
ergonomske mere, tj.
Evropske norme EN 1176.
Na ram zakačiti 2 dvosede
ljuljaške tako da kompletna
sprava zadovolji EN 1176.

4.

Dve kule sa međuplatformom,
2 tobogana, kosom rampom,
stepenicama ili odgovarajuće

Kom.

1

5.

Konjić na opruzi ili
odgovarajuće

Kom.

2

Dve kule dimenzija osnove
minimalno 1,1x1,1m, visine
3,8m, sa razmakom oko
2,1m, što predstavlja
ograđenu međuplatformu.
Konstrukcija kula urađena
od drvene građe
min.12x12cm. Na platformu
između kula se stiže
pristupnom kosom rampom.
Uz jednu kulu postaviti
ograđene stepenice. Sa obe
kule postaviti po jedan
tobogan. Obe kule i
platforma su ograđene,
ogradom minimalne visine
0,9m.
Podkonstrukciju kula i
platformi uraditi od drvenih
greda minimalnih dimenzija
10x8cm, rogove od greda
minimalnih dimenzija
10x10cm. Pod kula i
međuplatforme, kao i
stepenice uraditi od daski
min debljine 4,5cm. Krov
podaščati daskom debljine
2,1cm „brodski pod“ i preko
postaviti pokrivač tegolu
„kanadese“. Ogradu od
drvenih letvi debljine 2,1cm,
ili od vodootporne špere„blažujke“ (“bukva-bukva“, ili
„ruska breza“) debljine min
1,8 cm.
Figura u obliku glave
konjića urađena od
vodootporne špere„blažujke“ (bukva-bukva“ ili
„ruska breza“), debljine
1,8cm ili 2,1cm, sa
rukohvatima i nogostupom
od metalnih cevi, debljine
1/2“ (Ø21,3mm), minimalne
debljine zida cevi 2,65 mm)
(ili slično), na koje navući
gumene ručke.
Sedište figure ergonomski
prilagođeno dečijem
uzrastu, takođe urađeno od
vodootporne špere„blažujke“ (bukva-bukva“ ili

„ruska breza“), debljine
1,8cm ili 2,1cm, pričvršćena
na oprugu orijentacionih
dimenzija minimalne
debljine Ø18mm, dužine
340-370mm, (ili slično, ali
da se obezbedi ljuljanje
dece na figuri), prečnika
opruge 190mm.
Kompletnu figuru pričvrstiti
za podlogu da se obezbedi
stabilnost figure u smislu
sigurnosti i bezbednosti
dece.

6.

Zec na opruzi ili odgovarajuće

Kom.

1

7.

Kuče na opruzi ili
odgovarajuće

Kom.

1

Figura u obliku glave zeca,
urađena od vodootporne
špere-„blažujke“ (bukvabukva“ ili „ruska breza“),
debljine 1,8cm ili 2,1cm, sa
rukohvatima i nogostupom
od metalnih cevi, debljine
1/2“ (Ø21,3mm), minimalne
debljine zida cevi 2,65 mm)
(ili slično), na koje navući
gumene ručke. Sedište
figure ergonomski
prilagođeno dečijem
uzrastu, takođe urađeno od
vodootporne špere„blažujke“ (bukva-bukva“ ili
„ruska breza“), debljine
1,8cm ili 2,1cm, pričvršćena
na oprugu orijentacionih
dimenzija: minimalne
debljine Ø18 mm, prečnika
opruge 190 mm, , dužine
340-370mm, (ili slično, ali
da se obezbedi ljuljanje
dece na figuri). Kompletnu
figuru pričvrstiti za podlogu
da se obezbedi stabilnost
figure u smislu sigurnosti i
bezbednosti dece
Figura u obliku glave
kučeta, urađena od
vodootporne špere„blažujke“ (bukva-bukva“ ili
„ruska breza“), debljine
1,8cm ili 2,1cm, sa
rukohvatima i nogostupom
od metalnih cevi, debljine
1/2“ (Ø21,3mm), minimalne
debljine zida cevi 2,65 mm)
(ili slično), na koje navući
gumene ručke. Sedište
figure ergonomski
prilagođeno dečijem
uzrastu, takođe urađeno od
vodootporne špere-

8.

Patka na opruzi ili
odgovarajuće

Kom.

2

9.

Kravica na opruzi ili
odgovarajuće

Kom.

2

„blažujke“ (bukva-bukva“ ili
„ruska breza“), debljine
1,8cm ili 2,1cm, pričvršćena
na oprugu orijentacionih
dimenzija: minimalne
debljine Ø18mmprečnika
opruge 190mm, , dužine
340-370mm, (ili slično, ali
da se obezbedi ljuljanje
dece na figuri). Kompletnu
figuru pričvrstiti za podlogu
da se obezbedi stabilnost
figure u smislu sigurnosti i
bezbednosti dece.
Figura u obliku glave patke,
urađena od vodootporne
špere-„blažujke“ (bukvabukva“ ili „ruska breza“),
debljine 1,8cm ili 2,1cm, sa
rukohvatima i nogostupom
od metalnih cevi, debljine
1/2“ (Ø21,3mm), minimalne
debljine zida cevi 2,65 mm)
(ili slično), na koje navući
gumene ručke. Sedište
figure ergonomski
prilagođeno dečijem
uzrastu, takođe urađeno od
vodootporne špere„blažujke“ (bukva-bukva“ ili
„ruska breza“), debljine
1,8cm ili 2,1cm, pričvršćena
na oprugu orijentacionih
dimenzija: minimalne
debljine Ø18mmprečnika
opruge 190mm, , dužine
340-370mm, (ili slično, ali
da se obezbedi ljuljanje
dece na figuri). Kompletnu
figuru pričvrstiti za podlogu
da se obezbedi stabilnost
figure u smislu sigurnosti i
bezbednosti dece.
Figura u obliku kravice,
urađena od vodootporne
špere-„blažujke“ (bukvabukva“ ili „ruska breza“),
debljine 1,8cm ili 2,1cm, sa
rukohvatima i nogostupom
od metalnih cevi, debljine
1/2“ (Ø21,3mm), minimalne
debljine zida cevi 2,65 mm)
(ili slično), na koje navući
gumene ručke. Sedište
figure ergonomski
prilagođeno dečijem
uzrastu, takođe urađeno od
vodootporne špere„blažujke“ (bukva-bukva“ ili
„ruska breza“), debljine

10.

Dvostrana niska penjalica ili
odgovarajuće

10.

Kom.

2

Talasasta hodalica ili
odgovarajuće

Kom.

1

11.

Dečija koračnica dužine 5,4m
ili odgovarajuće

Kom.

1

12.

Niska greda za hodanje ili
odgovarajuće

Kom.

1

1,8cm ili 2,1cm, pričvršćena
na oprugu orijentacionih
dimenzija: minimalne
debljine Ø18mmprečnika
opruge 190mm, , dužine
340-370mm, (ili slično, ali
da se obezbedi ljuljanje
dece na figuri). Kompletnu
figuru pričvrstiti za podlogu
da se obezbedi stabilnost
figure u smislu sigurnosti i
bezbednosti dece.
Po pet do šest stepenika sa
dve strane se sučeljavaju
na jednoj zajedničkoj
platformici (duplom
stepeniku) i čine duplu
penjalicu. Orijentacione
mere stepenika širina 2022cm, visina oko 15-18cm.
Širina stepenica, je 80cm (ili
slično). Noseća konstrukcija
stepenika i po dve drvene
gredice minimalnih
dimenzija 8x8cm.
Metalna konstrukcija (od
L40x40 ili slično), urađena
sa dva blaga radijusa
(ravan deo, radijus, ravan
deo, radijus, ravan deo,
ukupna dužina hodalice
2x2,5m=5,0 m). Preko
metalne konstrukcije
postaviti daske min. debljine
4,5cm. Širina hodalice
0,8m.
Tri brega, urađena od
panjića dimenzihja
20x20cm (ili slično), sa
visinskim razlikama 10cm.
(Prvi visine 10cm, svaki
sledeći za po 10cm višlji.
Do petog panjića, onda se
sledeći spušta za 10cm,
opet do petog. Tu mora da
su dva susedna panjića
visine 10cm (da ne dođe
do zaglavljivanja dečijeg
stopala.
Greda minimalnih
minimalnih dimenzija
12x14cm, dužine 3,0m,
postavljena na dva metalna
stuba (minimalnog prečnika
Ø2“, Ø60,3mm, min.debljine
zida 3,25mm) da obezbede
visinu gornje strane grede
40cm.

13.

Panjići za preskakanje
(1 kompl. = 6 kom.) ili
odgovarajuće

Komplet

1

14.

Daska za vežbanje ili
odgovarajuće

Kom.

1

15.

Dečija kućica-prodavnica sa
platformom, toboganom,
stepenicama ili odgovarajuće

Kom.

1

16.

Ram „A“ ljuljaške sa 1
klasičnom i 1 dvosedom
ljuljaškom ili odgovarajuće

Kom.

1

Panjići za preskakanje
visina: 45, 55, 65, 75cm,
urađeni od okruglih stubova
prečnika Ø13-14cm,
ukopanih u zemlji, sa
glavom pečurke, prečnika
Ø29x8cm.
Blago nagnuta daska
dužine 2,0m, širine 0,7m (ili
slično), sastavljena iz 2-3
daske, debljine 4,5cm, sa
jedne strane podignute za
0,6m na stubovima (min.
dimenzija 12x12cm),
držačima daske i držečem
nogu, urađenim od okrugle
metelne cevi
5/4“(Ø42,4mm).
Kućica sa produženom
platformom u osnovi
1,1x2,1m, visine 3,5m (ili
slično), sa toboganom,
ograđenim stepenicama.
Pod je na visini 1,6m, ispod
koje je „postavljena“
prodavnica sa tendom i
„natpisom prodavnice“.
Konstrukcija je urađena od
drvene građe minimalnih
dimenzija 12x12cm. Pod je
urađen od daske debljine
4,5cm, krov podaščan
daskom debljine 2,1cm
(„brodski pod“) i preko
brodskog poda postavljena
tegola „canadese“.
Ram u obliku slova „A“,
urađen od drvenih gredica
dimenzija minimalno
12x12cm, horizontalna
greda minimalnih dimenzija
14x12cm, na koju se kače
ljuljaške za zglobove
(rukavce) sa kugličnim
ležajevima. Visina rama
min. 2,0 m, raspon rama da
zadovolji ergonomske mere,
tj. Evropske norme EN
1176. Na ram zakačiti 1
dvosede ljuljašku i 1
klasičnu ljuljašku sa lancima
tako da kompletna sprava
zadovolji EN 1176.

2. Реквизити
НАЗИВ ДОБРА

Јединица Количина ОПИС ДОБРА
мере

1.

Падобран за игру 350 цм.

Ком.

1

Падобран за игру од
разнобојног импрегнираног
платна пречника 350 цм.

2.

Падобран за игру 500 цм.

Ком.

1

3.

Гимнастички – атлетски штап

Ком.

30

4.

Атлетски сет штапова са
базом

Комплет–
сет

12

5.

Комплет спортских реквизита
за полигон

Комплет

1

6.

Обруч 40 цм

Ком.

20

7.

Обруч 50 цм

Ком.

20

8.

Обруч 65 цм

Ком.

20

9.

Обруч 80 цм

Ком.

20

10.

Гимнастички обруч

Ком.

30

11.

Гимнастички обруч

Ком.

30Ком. 30

12.

Полигонске купе

Ком.

20

Падобран за игру од
разнобојног импрегнираног
платна пречника 500 цм.
Гимнастички-атлетски штап у 4
боје, дужине 100 цм.
Атлетски сет штапова са
базом-сет садржи 2
вертикална и 1 хоризонтални
штап, 2 базе са чепом и
везнике. Димензија вертикале
1 м., хоризонтале 1,2 м.
Комплет спортских реквизита
за полигон- садржи: 4 купе са
12 рупа х=30 цм, 4
гимнастичке лопте од 280
грама, два пара чуњева
155грама, 4 пара штапова 1м,
20 спојница, 4 блока држача за
обручеве и штапове(опис
р.б.15), 4 паковања од 4
кантице ходалице(опис р.б.16),
4 атлетска штапа од 1метар, 1
паковање од 4 конопца дужине
2,5метра, 4 обруча од 30 цм, 4
обурча од 40 цм, 4 обруча од
50 цм, 4 обруча од 60 цм, 8
сунђерастих лопти о=70 цм и 4
сунђерасте лопте 200 мм.
Пљоснати савитљиви
гимнастички обручеви.
Димензија р=40 цм.
Пљоснати савитљиви
гимнастички обручеви.
Димензија р=50 цм.
Пљоснати савитљиви
гимнастички обручеви.
Димензија р=65 цм.
Пљоснати савитљиви
гимнастички обручеви.
Димензија р=80 цм.
Гимнастички пвц
обруч, пречника 60 цм.
Гимнастички
пвц обруч , пречни
Гимнастички
пвц
обруч, пречника 80 цм.
Полигонска купа са 3 рупе,
материјал пластика. Дим.
х=50цм

Ред.
број

13.

Полигонске купе

Ком.

20

14.

Гимнастичка провлачилица

Комплетсет

6

15.

Блок држач за штапове и
обручеве

Ком.

20

16.

Кантице ходалице

Комплетпар

15

17.

Конопац за ходање

Ком.

3

18.

Конопац за групно прескакање

Ком.

3

19.

Такмичарски конопац за
вучење

Ком.

3

20.

Вијача 2м

Ком.

60

21.

Џакови за скакање

Комплетсет

3

22.

Лопте за скакање

Ком.

3

23.

Лопте за скакање

Ком.

5

Полигонска купа са 12
рупа,материјал пластика. Дим.
х=50цм
Сет- комплет који садржи 8
купастих база од пластике и 4
пластичне полу-лучне
препреке у основним бојама.
Блок пластични држач за
штапове и
обручеве.Правоугаоног облика
са 3 рупе за постоље за
штапове и 3 прореза за
постављање
обручева.Дим:36х15 х=10цм
Кантице ходалице пар забавни спортски реквизити за
вежбе одржавање и
координацију. Димензије
производа: висина 12.5цм,
пречник 15цм , горњи пречник
10цм.Материјал пластика.
Конопац за
ходање,балансирање и
одржавање равнотеже и
координацију
покрета.Дим.преч.6цм,дужина
200цм.
Конопац за прескакање
дужине 2 м.
Такмичарски конопац за
вучење – димен. пречник
12мм,дужина 8м
Вијача-конопац за прескакање
дужине 2м.
Сет садржи издржљиве,
пластифициране 4 вреће са
равним дном и две дршке, у 4
боје. За полигонске вежбе,
вежбе баланса, крупне
моторике, координације,
такмичарске игре. Димензије
џака:76х53цм
Лопте за скакање за развој
моторних способности, развој
осећаја за равнотежу и
превентивно-корективну
гимнастику. Материјал:
трослојна гума са ојачивачима.
Обим: 45 цм.
Лопте за скакање за развој
моторних способности, развој
осећаја за равнотежу и
превентивно-корективну
гимнастику. Материјал:

24.

Лопте за вежбе у облику
осмице

Ком.

3

25.

Лопта 26 цм

Ком.

3

26.

Лопте 55 цм

Ком.

3

27.

Лопте јежасте структуре

Паковање

12

28.

Струњача 120 х 60 х 5 цм

Ком.

15

29.

Гумена лопта

Ком.

90

трослојна гума са ојачивачима.
Обим: 50 цм.
Лопта у облику осмице, од
трослојне гуме, за разне
вежбе, пречника 55цм
Мекана лопта на надувавање
израђена од специјалног
гуменом материјала.Пречника
26цм
Лопта израђена од
специјалних гумених
издржљивих материјала, за
различите пилатес и
гимнастичке вежбе. Пречника
55цм
Корективни превентивно
гимнастичко средство за
вежбе баланса,корекције
стопала,игре
поточића,тактилне
игре.Израђени од трослојне
гуме са рупом на врху која
омогућава комбинацију са
гимнастичким
штаповима.Дим.п=16цм,х=8цм.
Паковање садржи 6 полулопти
у 6 боја.
Професионална струњача
израђена од најквалитетнијег,
издржљивог материјала (еко
кожа са зипером) са
специјлним сунђером без
деформисања. Лако се
одржава.
Димензије:120x60x5cm
Гумена лопта са мотивима
познатих дечјих јунака.О=23цм

Напомена:
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца,
прецизираним техничким карактеристикама и техничком документацијом.
Добра морају бити одговарајућег квалитета, у складу са обавезујућим стандардима за
ту врсту производа и другим позитивним прописима. Квалитет добара мора у
потпуности одговарати важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту
робе.
Испорука добара се врши ФЦО магацин Наручиоца УЗ МОНТАЖУ СПРАВА на
отвореном простору где одреди Наручилац. У ЦЕНУ улази поред испоруке и
монтажа справа.

У ЦЕНУ су урачунати и растресит материјал око зоне пада за сваку справу,
дубине 10 цм за растур и по 10 цм за сваки метар висине тачке пада.
Обавеза понуђача је да након уградње справа ангажује о свом трошку
акредитовано тело од стране Акредитационог тела Србије, које ће извршити
сертификовање справа у складу са сертификатом SRPS EN 1176 и предати
извештај о контролисању квалитета уз записник о примопредаји.
Приликом испоруке и монтаже добара Понуђач је дужан да преда Наручиоцу
отпремницу потписану од стране представника Наручиоца, као и доказ о испуњености
услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним нормативима и
стандардима за ту врсту добара.

Датум:
понуђача:
______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

(ОБРАЗАЦ 2.)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. Справе
Ред

Назив добра

Једин.
мере

Коли
чина

Јединична
цена без
ПДВа
(дин.)

Јединична
цена са
ПДВом
(дин.)

Укупна
цена без
ПДВа
(дин.)

Укупна
цена са
ПДВом
(дин.)

2.
Dečija
srednjovekovna tvrđava sa
toboganom,
peščanikom,
unutrašnjom
ograđenom
platformom
sa
merdevinama,
trojе vrata,
osam
prozorapuškarnica ili
odgovarajuće

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ком.

1

број
1.
1.

2.

Dečija kućica
ili
odgovarajuće

Ком.

2

3.

Ram „A“
ljuljaške sa dve
dvosede
ljuljaške ili
odgovarajuće

Ком.

1

4.

Dve kule sa
međuplatformom, 2
tobogana,
kosom
rampom,
stepenicama ili
odgovarajuće

Ком.

1

5.

Konjić na
opruzi ili
odgovarajuće

Ком.

2

6.

Zec na opruzi
ili odgovarajuće

Ком.

1

7.

Kuče na opruzi
ili odgovarajuće

Ком.

1

Ком.

2

Ком.

2

Dvostrana
niska penjalica
ili odgovarajuće

Ком.

2

Talasasta
hodalica ili
odgovarajuće
Dečija
koračnica
dužine 5,4m ili
odgovarajuće

Ком.

1

Ком.

1

12.

Niska greda za
hodanje ili
odgovarajuće

Ком.

1

13.

Panjići za
preskakanje
(1 komplet = 6
kom.) ili
odgovarajuće

Комплет

1

14.

Daska za
vežbanje ili
odgovarajuće

Ком.

1

15.

Dečija kućicaprodavnica sa
platformom,
toboganom,
stepenicama ili
odgovarajuće

Ком.

1

16.

Ram „A“
ljuljaške sa 1
klasičnom i 1
dvosedom
ljuljaškom ili
odgovarajuće

Ком.

1

8.

Patka na opruzi
ili odgovarajuće

9.

Kravica na
opruzi ili
odgovarajuće

10.

10.
11.

УКУПНА ЦЕНА без ПДВа (ДИН.)
УКУПАН ПДВ (ДИН.)
УКУПНА ЦЕНА са ПДВом (ДИН.)

2. РЕКВИЗИТИ
Назив добра

Једин.
мере

Коли
чина

Јединична
цена без
ПДВа
(дин.)

Јединична
цена са
ПДВом
(дин.)

Укупна
цена без
ПДВа
(дин.)

Укупна
цена са
ПДВом
(дин.)

1.
1.

2.
Падобран за
игру 350 цм.

3.
Ком.

4.
1

5.

6.

7.

8.

2.

Падобран за
игру 500 цм.

Ком.

1

3.

Гимнастички
– атлетски
штап

Ком.

30

4.

Атлетски сет
штапова са
базом

Комплет
-сет

12

5.

Комплет
спортских
реквизита за
полигон

Комплет

1

6.

Обруч 40 цм.

Ком.

20

7.

Обруч 50 цм.

Ком.

20

8.

Обруч 65 цм.

Ком.

20

9.

Обруч 85 цм.

Ком.

20

10.

Гимнастички
обруч

Ком.

30

11.

Гимнастички
обруч

Ком.

30

12.

Полигонске
купе

Ком.

20

13.

Полигонске
купе

Ком.

20

14.

Гимнастичка
провлачили
ца

Комплет
-сет

6

15.

Блок држач
за штапове и
обручеве

Ком.

20

16.

Кантице
ходалице

Комплет
-пар

15

Ред
број

17.

Конопац за
ходање

Ком.

3

18.

Конопац за
групно
прескакање

Ком.

3

19.

Такмичарски
конопац за
вучење

Ком.

3

20.

Вијача 2м.

Ком.

60

21.

Џакови за
скакање

Комплет
-сет

3

22.

Лопте за
скакање

Ком.

3

23.

Лопте за
скакање

Ком.

5

24.

Лопте за
вежбе у
облику
осмице

Ком.

3

25.

Лопта 26 цм.

Ком.

3

26.

Лопта 55 цм.

Ком.

3

27.

Лопта
јежасте
структуре

Пакова
ње

12

28.

Струњача
120х60х5 цм.

Ком.

15

29.

Гумена
лопта

Ком.

90

УКУПНА ЦЕНА без ПДВа (ДИН.)
УКУПАН ПДВ (ДИН.)
УКУПНА ЦЕНА са ПДВом (ДИН.)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
а) УКУПНА ЦЕНА без ПДВа (1. Справе +2. Реквизити) ( ДИН.)
б) УКУПАН ПДВ (1. Справе +2. Реквизити) ( ДИН.)
ц) УКУПНА ЦЕНА са ПДВом (1. Справе +2. Реквизити) ( ДИН.)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени
предмет јавне набавке;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени
предмет јавне набавке, колона 4. помножена са колоном 5;
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-а за сваки тражени
предмет јавне набавке колона 4. помножена са колоном 6;
- У „РЕКАПИТУЛАЦИЈИ“ :
- под а) уписати колико износи укупна цена без ПДВа за 1. Справе и 2.
Реквизите, која се добија њиховим сабирањем;
- под б) уписати колико износи укупан ПДВ за 1. Справе и 2. Реквизите, који се
добија њиховим сабирањем;
- под ц) уписати колико износи укупна цена са ПДВом за 1. Справе и 2.
Реквизите, која се добија њиховим сабирањем.

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији испоруке и
монтаже добара.
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у
противном понуда ће се одбити.
Укупна цена представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање
понуда.

Датум:
понуђача:
______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

