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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Фабрисова 10, Београд 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА, КАНЦЕЛАРЈСКА ОПРЕМА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

ЈНМВ 09/2018 

 

        Београд:02.11.2018 

        Деловодни број:3-101/10 

 

         У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015), а у вези са објављеним Одговором 

број 1 и 2, везаним за додатним информацијама и појашњењима,  Наручилац Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања врши измену и допуну конкурсне 

документације број 1. за јавну набавку мале вредности, канцеларијска опрема – 

канцеларијски намештај, ЈНМВ број 09/2018 и то: 

 

I) На страни 5 и 6 у поглављу III Образац 1, техничка спецификација  која 

гласи:                                                                

ОБРАЗАЦ 1 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) – КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА  
 

добра, канцеларијска опрема – канцеларијски намештај 
Ред.број                    Артикал       Димензија       Количина 
1 Отворена полица за књиге. Корпус, 

полице и леђа од универа d=18mm, у 

декору по избору наручиоца  Покривна 

плоча  d=25mm у декору по избору 

наручиоца. Ногице пластичне h=27 mm. 

93*140*43 cm  2  

2 Отворена полица за књиге. Корпус, 

полице и леђа од универа d=18mm, у 

декору по избору наручиоца . Покривна 

плоча d=25mm у декору по избору 

наручиоца. Ногице пластичне h=27 mm 

120*140*43 cm 4 

3 Надоградња на постојеће ормаре. Корпус 

и две полице од универа,  d=18mm, врата у 

декору по избору наручиоца , 

хоризонталне текстуре. Леђа од лесонита. 

Ручице по избору наручиоца. Бравица за 

закључавање. 

90*140*43 cm 2 

4 Округли сто. Материјал универ у декору 

по избору наручиоца d=36 mm . 

Централна нога округла.  Висина стола 75 

cm. 

Ø 120 cm 

 

1 

5 Отворена полица за књиге. Корпус од 

универа  d=18mm, у декору по избору 

наручиоца. Покривна плоча d=25mm у 

декору по избору наручиоца. Ногице 

пластичне  h=27 mm. 

105*140*43 cm 1 
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6 Архивски ормар. Корпус и две полице од 

универа  d=18мм, врата у декору по 

избору наручиоца,хоризонталне текстуре. 

Покривна плоча=25 mm. Леђа од 

лесонита. Ручице по избору наручиоца. 

Бравица за закључавање. 

90*140*43 cm 1 

7 Клуб сто. Материјал универ у декору по 

избору наручиоца. 
60*60 cm 2 

8 Архивски ормар. Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата у декору по 

избору наручиоца , хоризонталне 

текстуре. Леђа од лесонита. Ручице по 

избору наручиоца. Бравица за 

закључавање. Покривна плоча -материјал 

универ d= 25 mm у декору по избору 

наручиоца . L -135 cm 

90*140*43 cm 3 

9 Архивски ормар. Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата у декору по 

избору наручиоца , хоризонталне 

текстуре. Леђа од лесонита. Ручице по 

избору наручиоца. Бравица за 

закључавање. Покривна плоча -материјал 

универ d= 25 mm у декору по избору 

наручиоца . L -180 cm 

45*140*43 cm 1                                        

10 Библиотека-Корпус и полице од универа 

d=18mm у декору по избору наручиоца. 

Покривна плоча=25 mm. Леђа од универа 

d= 18 mm. 

73*208*30 cm 1                                            

 

У техничкој спецификацији дате  су оквирне димензије. Пре испоруке предметних 

добара понуђач/добављач ће утврдите прецизне мере.  

Понуђач је у обавези да приложи каталог са фотографијама и  документацијом на 

српском  или енглеском језику или званичну веб адресу произвођача опреме, на којој се 

могу наћи изглед и карактеристике понуђених артикала –добара. 

Рок испоруке - 15 дана од дана потписивања Уговора 

Гарантни рок  - 24  месеца.  

У гарантом року понуђач/добављач се обавезује да недостатак отклони, или добро 

замени у року од 7 дана, од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.  

Понуђач/добављач се обавезује да са испоруком добара достави декларацију добара и 

гарантне листове. 

У цену добара урачунати су сви зависни трошкови: монтажа и превоз. 

Место испоруке: Испорука добара вршиће се у Заводу за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Београд, Фабрисова број 10. 

 

 

Напомена: Изабрани Понуђач/Добављач под материјалном и моралном 

одговорношћу прихвата обавезу да испоручи предметна добра у складу са 

наведеном Техничком спецификацијом. 
 

 
 

 

 

         Датум                                                              Печат и потпис овлашћеног лица 

 _______________                                                            _________________________________________ 
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МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:            

                                                                                      Образац 1 

 

 
III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) – КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА  
 

добра, канцеларијска опрема – канцеларијски намештај 

 
Ред.број                    Артикал       Димензија       Количина 

1 Отворена полица за књиге. Корпус, 

полице и леђа од универа d=18mm, у 

декору по избору наручиоца  Покривна 

плоча  d=25mm у декору по избору 

наручиоца . Ногице пластичне h=27 mm. 

93х140х43 cm 

Ш x Вx Д 

 2  

2 Отворена полица за књиге. Корпус, 

полице и леђа од универа d=18mm, у 

декору по избору наручиоца . Покривна 

плоча d=25mm у декору по избору 

наручиоца . Ногице пластичне h=27 mm 

120х140х43 cm 

Ш x Вx Д 

4 

3 Надоградња на постојеће ормаре. Корпус и 

две полице од универа,  d=18mm, врата у 

декору по избору наручиоца , 

хоризонталне текстуре. Леђа од лесонита. 

Ручице по избору наручиоца. Бравица за 

закључавање. 

90х140х43 cm 

Ш x Вx Д 

2 

4 Округли сто. Материјал универ у декору 

по избору наручиоца d=36 mm . Централна 

нога округла.  Висина стола 75 cm. 

Ø 120 cm 
 

1 

5 Отворена полица за књиге. Корпус од 

универа  d=18mm, у декору по избору 

наручиоца. Покривна плоча d=25mm у 

декору по избору наручиоца. Ногице 

пластичне  h=27 mm. 

105х140х43 cm 

 Ш x Вx Д 

1 

6 Архивски ормар. Корпус и две полице од 

универа  d=18мм, врата у декору по избору 

наручиоца,хоризонталне текстуре. 

Покривна плоча=25 mm. Леђа од лесонита. 

Ручице по избору наручиоца. Бравица за 

закључавање. 

90х140х43 cm 

Ш x Вx Д 

1 

7 Клуб сто. Материјал универ у декору по 

избору наручиоца. 

60х60 х48cm 

Ш x Вx Д 

2 

8 Архивски ормар. Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата у декору по 

избору наручиоца , хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за закључавање. 

Покривна плоча -материјал универ d= 25 

mm у декору по избору наручиоца . L 

(дужина покривне  плоче ) -90 cm 

 
 

90х140х43 cm 

Ш x Вx Д 

3 

 

9 Архивски ормар. Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата у декору по 

45х140х43 cm 

Ш x Вx Д 

  1                                        
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избору наручиоца , хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за закључавање. 

Покривна плоча -материјал универ d= 25 

mm у декору по избору наручиоца . L 

(дужина покривне  плоче ) -45 cm 

  

10 Библиотека-Корпус и полице од универа 

d=18mm у декору по избору наручиоца. 

Покривна плоча=25 mm. Леђа од универа 

d= 18 mm. 

73х208х30 cm 

Ш x Вx Д 

1 

                                            

 

 

 

За позиције и 8 и 9 ''Л''  мера/ознака је дужина покривне плоче. 

 

Појашњење за термине  у рубрици димензије: 

Ш – ширина 

В- висина 

Д – дубина 

 

У техничкој спецификацији дате  су оквирне димензије. Пре испоруке предметних 

добара понуђач/добављач ће утврдите прецизне мере.  

Понуђач је у обавези да приложи каталог са фотографијама и  документацијом на 

српском  или енглеском језику или званичну веб адресу произвођача опреме, на којој се 

могу наћи изглед и карактеристике понуђених артикала –добара. 

Рок испоруке - 15 дана од дана потписивања Уговора 

Гарантни рок  - 24  месеца.  

У гарантом року понуђач/добављач се обавезује да недостатак отклони, или добро 

замени у року од 7 дана, од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.  

Понуђач/добављач се обавезује да са испоруком добара достави декларацију добара и 

гарантне листове. 

У цену добара урачунати су сви зависни трошкови: монтажа и превоз. 

Место испоруке: Испорука добара вршиће се у Заводу за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Београд, Фабрисова број 10. 

 

 

Напомена: Изабрани Понуђач/Добављач под материјалном и моралном 

одговорношћу прихвата обавезу да испоручи предметна добра у складу са 

наведеном Техничком спецификацијом. 
 

 
 

 

 

         Датум                                                              Печат и потпис овлашћеног лица 

 _______________                                                            _________________________________________ 
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II) На страни 27, 28 и 29 у поглављу VIII Образац 4, структуре цена са упутством 

како да се попуни који гласи: 

 

ОБРАЗАЦ 4 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ             

   

 

 

Р

Б 
Назив Опреме 

Јед 

мере 

Пл. 

кол

ичи

не 

Ознака 

модела 

из 

каталога 

/сајта 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

(IIIxV) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(IIIxVI) 

 I II III IV V VI VII VIII 

1. Отворена полица за 

књиге. Корпус, полице 

и леђа од универа 

d=18mm, у декору по 

избору наручиоца  

Покривна плоча  

d=25mm у декору по 

избору наручиоца. 

Ногице пластичне h=27 

mm, димензије: 

93*140*43 cm 

Ком.  2       

2. Отворена полица за 

књиге. Корпус, полице 

и леђа од универа 

d=18mm, у декору по 

избору наручиоца . 

Покривна плоча 

d=25mm у декору по 

избору наручиоца . 

Ногице пластичне h=27 

mm, димензије: 

120*140*43 cm 

Ком. 4      

3. Надоградња на 

постојеће ормаре. 

Корпус и две полице од 

универа,  d=18mm, 

врата у декору по 

избору наручиоца , 

хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. 

Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за 

закључавање, 

димензије: 90*140*43 

cm 

Ком. 2      

4. Округли сто. Материјал 

универ у декору по 

избору наручиоца d=36 

mm. Централна нога 

округла.  Висина стола 

Ком. 1      
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Р

Б 
Назив Опреме 

Јед 

мере 

Пл. 

кол

ичи

не 

Ознака 

модела 

из 

каталога 

/сајта 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

(IIIxV) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(IIIxVI) 

 I II III IV V VI VII VIII 

75 cm, димензије: Ø 120 

cm 
5. Отворена полица за 

књиге. Корпус од 

универа  d=18mm, у 

декору по избору 

наручиоца. Покривна 

плоча d=25mm у 

декору по избору 

наручиоца. Ногице 

пластичне  h=27 mm, 

димензије: 105*140*43 

cm 

Ком. 1      

6. Архивски ормар. 

Корпус и две полице од 

универа  d=18мм, врата 

у декору по избору 

наручиоца,хоризонталн

е текстуре. Покривна 

плоча=25 mm. Леђа од 

лесонита. Ручице по 

избору наручиоца. 

Бравица за 

закључавање, 

димензије: 90*140*43 

cm 

Ком. 1      

7. Клуб сто. Материјал 

универ у декору по 

избору наручиоца, 

димензије: 60*60 cm 

Ком. 2      

8. Архивски ормар. 

Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата 

у декору по избору 

наручиоца , 

хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. 

Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за 

закључавање. 

Покривна плоча -

материјал универ d= 25 

mm у декору по избору 

наручиоца . L -135 cm, 

димензије: 
90*140*43 cm 

Ком. 3 

 
     

9. Архивски ормар. 

Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата 

у декору по избору 

наручиоца , 

хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. 

Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за 

Ком.   1                                        
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Р

Б 
Назив Опреме 

Јед 

мере 

Пл. 

кол

ичи

не 

Ознака 

модела 

из 

каталога 

/сајта 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

(IIIxV) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(IIIxVI) 

 I II III IV V VI VII VIII 

закључавање. 

Покривна плоча -

материјал универ d= 25 

mm у декору по избору 

наручиоца . L -180 cm, 

димензије: 45*140*43 

cm 

10 Библиотека-Корпус и 

полице од универа 

d=18mm у декору по 

избору наручиоца. 

Покривна плоча=25 

mm. Леђа од универа 

d= 18 mm димензија: 

73*208*30 cm 

Ком. 1 

                                            
     

11 

 УКУПНО    

 

 

                                                                                               

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. 

У колони V у редовима под р.бр.  од 1  до 10 уписати  цену по јединици мере без ПДВ-а;           

У колони VI у редовима под р.бр. од 1  до 10  уписати  цену по јединици мере са ПДВ-ом; 

У колони VII у редовима под р.бр. од 1  до 10  уписати цену у динарима без   ПДВ-а (IIIxV); 

У колони VIII у редовима под р.бр. од 1  до 10  уписати цену у динарима са    ПДВ-ом (IIIxVI); 

 У реду 11. уписати  укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом у динарима. 

 

У колони IV понуђач уписује ознаку понуђеног модела из каталога/сајта. 

                                                                                                                       

     Датум                           Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача   

 

_____________                                          __________________________________ 
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МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:   
 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ             

   

 

 

Р

Б 
Назив Опреме 

Јед 

мере 

Пл. 

кол

ичи

не 

Ознака 

модела 

из 

каталога 

/сајта 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

(IIIxV) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(IIIxVI) 

 I II III IV V VI VII VIII 

1. Отворена полица за 

књиге. Корпус, полице 

и леђа од универа 

d=18mm, у декору по 

избору наручиоца  

Покривна плоча  

d=25mm у декору по 

избору наручиоца. 

Ногице пластичне h=27 

mm, димензије: 

93x140x43 cm (ШxВxД) 

Ком.  2       

2. Отворена полица за 

књиге. Корпус, полице 

и леђа од универа 

d=18mm, у декору по 

избору наручиоца . 

Покривна плоча 

d=25mm у декору по 

избору наручиоца . 

Ногице пластичне h=27 

mm, димензије: 

120x140x43 cm 

(ШxВxД) 

Ком. 4      

3. Надоградња на 

постојеће ормаре. 

Корпус и две полице од 

универа,  d=18mm, 

врата у декору по 

избору наручиоца , 

хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. 

Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за 

закључавање, 

димензије: 90x140x43 

cm (ШxВxД) 

Ком. 2      

4. Округли сто. Материјал 

универ у декору по 

избору наручиоца d=36 

mm. Централна нога 

округла.  Висина стола 

75 cm, димензије: Ø 120 

Ком. 1      
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Р

Б 
Назив Опреме 

Јед 

мере 

Пл. 

кол

ичи

не 

Ознака 

модела 

из 

каталога 

/сајта 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

(IIIxV) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(IIIxVI) 

 I II III IV V VI VII VIII 

cm 
5. Отворена полица за 

књиге. Корпус од 

универа  d=18mm, у 

декору по избору 

наручиоца. Покривна 

плоча d=25mm у 

декору по избору 

наручиоца. Ногице 

пластичне  h=27 mm, 

димензије: 105x140x43 

cm (ШxВxД) 

Ком. 1      

6. Архивски ормар. 

Корпус и две полице од 

универа  d=18мм, врата 

у декору по избору 

наручиоца,хоризонталн

е текстуре. Покривна 

плоча=25 mm. Леђа од 

лесонита. Ручице по 

избору наручиоца. 

Бравица за 

закључавање, 

димензије: 90x140x43 

cm (ШxВxД) 

Ком. 1      

7. Клуб сто. Материјал 

универ у декору по 

избору наручиоца, 

димензије: 60x60x48 

cm (ШxВxД) 

Ком. 2      

8. Архивски ормар. 

Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата 

у декору по избору 

наручиоца , 

хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. 

Ручице по избору 

наручиоца. Бравица за 

закључавање. 

Покривна плоча -

материјал универ d= 25 

mm у декору по избору 

наручиоца . L (дужина 

покривне плоче) -90 

cm, димензије: 
90x140x43 cm (ШxВxД) 

Ком. 3 

 
     

9. Архивски ормар. 

Корпус и две полице од 

универа d=18mm, врата 

у декору по избору 

наручиоца , 

хоризонталне текстуре. 

Леђа од лесонита. 

Ручице по избору 

Ком.   1                                        

 
     



10 

 

 

Р

Б 
Назив Опреме 
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/сајта 
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ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

(IIIxV) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(IIIxVI) 

 I II III IV V VI VII VIII 

наручиоца. Бравица за 

закључавање. 

Покривна плоча -

материјал универ d= 25 

mm у декору по избору 

наручиоца . L (дужина 

покривне плоче) 45 cm, 

димензије: 45х140х43 

cm, (ШxВxД) 

10 Библиотека-Корпус и 

полице од универа 

d=18mm у декору по 

избору наручиоца. 

Покривна плоча=25 

mm. Леђа од универа 

d= 18 mm димензија: 

73х208х30 cm (ШxВxД) 

Ком. 1 

                                            
     

11 

 УКУПНО    

 

 

                                                                                               

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. 

У колони V у редовима под р.бр.  од 1  до 10 уписати  цену по јединици мере без ПДВ-а;           

У колони VI у редовима под р.бр. од 1  до 10  уписати  цену по јединици мере са ПДВ-ом; 

У колони VII у редовима под р.бр. од 1  до 10  уписати цену у динарима без   ПДВ-а (IIIxV); 

У колони VIII у редовима под р.бр. од 1  до 10  уписати цену у динарима са    ПДВ-ом (IIIxVI); 

 У реду 11. уписати  укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом у динарима. 

 

У колони IV понуђач уписује ознаку понуђеног модела из каталога/сајта. 

                                                                                                                       

     Датум                           Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача   

 

_____________                                          __________________________________ 
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Измене и допуне конкурсне документације број 1 представљају саставни део конкурсне 

документације јавне набавке мале вредности добра, канцеларијска опрема – 

канцеларијски намештај, ЈНМВ број 09/2018 

Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено. 

Приликом подношења понуде понуђач подноси Образац 1  и Образац 4   на којим  стоји 

''мења се и гласи''. 

 Сви остали обрасци су остали непромењени. 

Напомена: С обзиром да Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације у 

року краћем од 8 дана, истовремено  продужава рок за достављање понуда за 

13.11.2018. године до 10 часова. 

Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда тј. 

13.11.2018. године у 10:30 часова. 

 
 

 

 

 

 

Комисија за предметну набавку 
 

 

 

 


