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НАРУЧИЛАЦ: 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  НИШ 

КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 6 

18000 НИШ 

 

 

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈНД-М 1.1.3/2020  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ПОДЕЉЕНА ПО ПАРТИЈАМА 

 

 

 

 

Крајњи рок за доставу понуда: 
 

23.03.2020.год. до 10 часова 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 

просторијама Дома ученика средњих школа 

Ниш, Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш 

 
23.03.2020.год. у 10:15 часова 

 

 

 

 

Март, 2020. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 437 

за ЈНД-М 1.1.3/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 438 

припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности  

 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 подељена по партијама  

ЈНД-М 1.1.3/2020 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи 60 страна. 

 

 

 Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о наручиоцу и јавној набавци 3. 
 

      II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок и место извршења или испoруке добара, евентуалне 

додатне услуге и сл. 

4. 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

10. 

      IV Упутство како се испуњавају услови 13. 

V Критеријуми за доделу уговора 17. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 18-42 

VII Модел уговора 43 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 49 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

Назив наручиоца ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ 

Седиште и адреса наручиоца Ниш, Косовке девојке бр. 6 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 
директор Михајло Марковић 

Лице за контакт  Радмила Кованџић 

Телефон/факс телефон 018/4212-051, 018/4575-833 

Е-mail domucenikanis@gmail.com 

Интернет страница 

наручиоца 
www.domucenikasrednjihskolanis.rs  

Порески идентификациони 

број (ПИБ) 
100620992 

Матични број наручиоца 07174845 

Шифра делатности 5590 

Назив банке УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Број рачуна 840-574661-29 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке ЈНД-М 1.1.3/2020 је НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, подељено по партијама: 

 

Партија Опис Шифра из ОРН 
Процењена вредност 

без ПДВ-а 

1. Средства за машинско прање суђа 

и негу инокса 

39831210 
162.360,00 

2. Средства за чишћење 

конвектомата и професионалних 

машина за прање суђа; средства за 

дубинско прање мебла и 

машинско прање подова 

39831200, 24900000 

113.000,00 

3. Хемијска средства 24000000 406.865,00 

4. Остали материјал за одржавање 

хигијене 

19000000 
51.315,00    

5. Потрошни материјал (убрусни 

папир и салвете) 

33760000 
190.000,00 

6. Потрошни материјал од пластике 19500000 139.500,00 

7. Остали потрошни материјал 19000000 365.700,00 

УКУПНО: 1,428.740,00 

2. Партије 

 

Набавка је обликована у 7 партија.  

mailto:domucenikanis@gmail.com
http://www.domucenikasrednjihskolanis.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Напомена: ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ! 

Партија 1. – СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ СУЂА И НЕГУ ИНОКСА 

Р. 

бр. 

Назив Јед. 

мере 
Количина 

Оригинални 

назив производа 

Произвођач 

1. Универзално, течно, високоалкално 

средство за прање у професионалним 

машинама са садржајем активног хлора 

(натријумхипохлорит  мин 1-5%) , садржи 

калијум-хидроксид мин 5-10%, Натријум-

хидроксид мин 1 до 5%,  не садржи NTA и 

EDTA, F 8400, Winterhalter или 

одговарајуће. Паковање - канистер 25 kг, 

рок употребе  1 год. 

кг 200 

  

2. Таблетирана спорорастапајућа со, састав: 

натријум хлорид мин 98,5-99,8% , облик: 

јастучаст 25x23x15(±5% ), Боја: бела. 

Oргинално паковање 25кг , пластична 

кеса, прописно декларисана, без 

оштећења, рок употребе мин. 2 год.  

кг 150 

  

3. Универзалано, неутрално средство за 

испрање посђа. Садржај:  нејонски 

сурфактанти мин 5 до 15%, Натријум 

кумен сулфонат мин 5 до 15%. Не садржи 

фосфате, хлор и NTA. B100H Winterhalter 

или одговарајуће. Паковање - канистер 

10Л, рок употребе мин. 2 год.  

л 100 

  

4. Таблете за чишћење професионалних 

машина за прање, 25/1,  Састав: лимунска 

киселина од 10-25%, натријум – карбонт 

од 50 до 100%, А15МС Winterhalter или 

одговарајуће. Паковање 200г (25 таблета 

по 8г) 

ком 6 

  

5. Специјално средство за негу површине од 

нерђајућег челика у спреју, на бази 

парафинског уља, садржи пропан и бутан, 

не садржи фосфате, хлор, NTA и EDTA 

Winterhalter C162, или одговарајуће,  спреј 

– боца под притиском, 400 мl 

ком 12 

  

6. Средство за потапање прибора за јело 

Натријум перкарбонат CAS 15630-89-4   

од 20 до 30% Натријум карбонат 20 до 

30% Натријум Алкил бензенсулфонат 0,5 

до 5%. Не садржи фосфате, хлор, NTA и 

EDTA. А30СТ Winterhalter , или 

одговарајуће, паковање 10 кг 

ком 2 

  

   
М.П. Овлашћено лице понуђача 
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Партија 2. – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ КОНВЕКТОМАТА И 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА; СРЕДСТВА ЗА 
ДУБИНСКО ПРАЊЕ МЕБЛА И МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОДОВА 

Р. бр. Назив 
Јед. 

мере 
Количина 

Оригинални 

назив 

производа 

Произвођач 

1. 

Двокомпонентна патрона за прање и 

испирање MKN конвектомата, паковање 

10/1 Two in one, или одговарајућe 

ком 4 

  

2. Средство у таблетама за прање 

RATIONAL конвектомата – Self Cooking 

Center, Caretab или одговарајући, састав: 

натријум хидроксид, динатријум 

метасиликат, 60г, паковане у алуфолији 

појединачно, кутија од 100 таблета 

ком 4 

  

3. Средство у таблетама за испирање - 

негу RATIONAL конвектомата – Self 

Cooking Center, на бази лимунске 

киселине са неутрализатором, 60г, 

паковане у алуфолији појединачно, 

кутија од 150 ком, или одговарајућe  

ком 2 

  

4. Прашак за дубинско прање РМ760, 

паковање 10/1 кг, КАRCHER или 

одговарајуће 

ком 1 

  

5. Детерџент за машину за чишћење 

подова RM-69, ПАКОВАЊЕ 20/1, 

КАRCHER или одговарајуће 

ком 1 

  

  

М.П. Овлашћено лице понуђача 

  

                 

 

Партија 3. – ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА  

Р. бр. Назив Јед. 

мере Количина 

Оригинални 

назив 

производа 

Произвођач 

1. 1 Алкохолно средство за прање прозора 

са пумпицом 750мл „Clin Windows & 

Glass“ или одговарајући 

ком 120 

  

2.  Средство за скидање флека за веш у 

боји ""Vanish Pink Liquid gel"" или 

одговарајући,1000 мл, рок употребе 

мин. 2 год. 

ком 15 

  

3.  WC санитар 1л Течно средство за 

чишћење санитарија и уклањање 

воденог каменца, без HCl-а, “Сани Хем“ 

или одговарајући, рок употребе мин. 2 

год. 

ком 300 

  

4.  Детерџент за машинско прање веша 

Ариел или одговарајући (џак  8 или 

10кг), рок употребе мин. 2 год. 

кг 200 
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5.  ВЦ  хигијенски освеживачи  корпица са 

допуном (течност, запремина 50мл), 

Бреф или одговарајући, рок употребе 

мин. 2 год. 

ком 100 

  

6.  Омекшивач 1 л “ Ленор” или 

одговарајући, рок употребе мин. 2 год. 
ком 60 

  

7.  Освеживач простора 250 мл "Аir wick" 

или одговарајући за апарат, рок 

употребе мин. 2 год. 

ком 10 

  

8.  Сапун за руке 100г "Нивеа" или 

одговарајући, рок употребе мин. 2 год. 
ком 30 

  

9.  Сона киселина 1 л, рок употребе мин. 2 

год. 
ком 36 

  

10.  Средство за дезинфекцију прибора и 

површина на бази триклозен натријум 

дихидрата, 1 кг "Сани грануле", 

"Галисепт" или одговарајући, рок 

употребе мин. 2 год. 

ком 36 

  

11.  Брзо делујуће средство за дезинфекцију 

свих површина које долазе у додир са 

храном, без накнадног испирања, на 

бази етанола и изопропанола, Мultiactiv 

или одговарајуће, ПЕ боца са 

распршивачем, 750мл 

ком. 24 

  

12.  Средство за дезинфекцију руку 1l са 

антимикробним и  

микробактерицидним деловањем на 

бази 72 гр етанола, 11 гр пропан-2-ола, 

0,1 гр ортофенил - фенола и емолиената 

за негу коже, испитан према норми EN 

1500 и EN 12791, "Дезихенд Н” или 

одговарајући 

ком 72 

  

13.  Средство за одмашћивање масних 

површина 750мл “AXEL SGRASSO”  

или одговарајући,  

ком. 96 

  

14.  Абразивно средство за чишћење у 

крему са микрогранулама, 500мл, 

"ЦИФ" или одговарајући, рок употребе 

мин. 2 год. 

ком 200 

  

15.  Течни сапун за прање руку 

антибактеријски са минимум 1% 

хлорхексидин – диглуконата, са 

глицерином и аллантоином, 1л  за 

апарат, “Аисептик” Сани Хем или 

опдговарајући или опдговарајући, рок 

употребе мин. 2 год. 

ком 120 

  

16.  Течност за суђе 800мл ФЕРИ или 

одговарајући, рок употребе мин. 2 год. 
ком 80 

  

17.  Универзална крема за руке са 

глицерином и екстрактом камилице, 

туба 50 мл “ДЦП Хемигал” или 

одговарајућа, рок употребе мин. 2 год. 

ком 60 

  

18.  Универзално средство за чишћење 

подних и зидних плочица 1л „Aјакс“ 

или одговарајући, рок употребе мин. 2 

ком 350 
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год. 

19.  Средство за прање ветробрана, 1л, рок 

употребе мин. 2 год. 
ком. 50 

  

20.  Аутоосвеживач у бочицама “Ареон” или 

одговарајући, рок употребе мин. 2 год. 
ком. 10 

  

21.  Хотелски сапун  за прање руку 12-15 гр ком 400   

22.  Хотелски шампон у кесици, 15-20мл ком 400   

23.  Средство за прање паркета и ламината, 

750мл “Пронто” или одговарајући, рок 

употребе мин. 2 год. 

ком. 100 

  

24.  Средство за чишћење свих врста 

обрађених дрвених површина у спреју, 

300мl, “Пронто” иlи одговарајући, рок 

употребе мин. 2 год. 

ком. 30 

  

25.  Средство за одржавање одржавање 

површина и посуђа од инокса “AXEL  

Inox” иlи одговарајуће, 500мl 

ком. 36 

  

 

М.П. Овлашћено лице понуђача 

  

Партија 4. – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  

Р. бр. Назив Јед. 

мере 

Количина Оригинални 

назив 

производа 

Произвођач 

1.  Жице за суђе  ком 250   

2.  Крпе кухињске памучне 70x50 ком 50   

3.  Магична крпа микрофибер 1/1 „Виледа“ 

или одговарајући 
ком 100 

  

4.  Рукавица талкирана  (хирушка -латекс), 

паковање 100/1 
пар 5000 

  

5.  Рукавица гумена ("Виледа“ „Домаћица" 

или одговарајући  
пар 40 

  

6.  Сунђер абразивни 7,5 x 10 цм  „Виледа“ 

или одговарајући 
ком 300 

  

7.  Трулекс крпе 3/1 ком 150   

8.  MОП перика са џеповима 100% 

памучне 60 цм, "Виледа“ или 

одговарајући 

ком 15 

  

  

 
 

М.П. 

Овлашћено лице понуђача 
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Партија 5. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (УБРУСНИ ПАПИР И САЛВЕТЕ)  

Р.бр. Назив Јед. 

мере Количина 

Оригинални 

назив 

производа 

Произвођач 

1. Салвете,  1 слој, 100/1, 30x30 100% 

целулоза, беле боје, граматуре мин. 16 

гр/м2 по слоју 

ком 2000 

  

2. Тоалет папир ролна 3 слоја, 100% 

целулоза,  беле боје (степен белине 

минимум 85%), „Перфекс“ или 

одговарајући, пречник ролнице 101 

мм,+/-1 висине 93мм, дужине листића 

(перфорације) 118 +/-2, број листића у 

ролни 84 +/-4, граматуре папира 2х16 

+/-5%, број ролница у џаку 24 

ком 2000 

  

3. Папирни убрус у ролни, двослојни, бели 

(степена белине минимум 85%), 100% 

целулоза (са ознаком високо 

апсорбујућа), 47 лисова (±5%), 

перфорирани, димензије листића 224 

мм(±1%) *235 мм (±1%). Паковање 2/1 

са утиснутим подацима о броју ролни, 

слојева, листића и бар кодом на 

декларацији. Граматуре папира 

минимум 2х18 гр/м2 (±5%) "Перфекс" 

или одговарајући 

ком 2500 

  

 

М.П. Овлашћено лице понуђача 

  

 

Партија 6. – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОД ПЛАСТИКЕ  

Р.бр. Назив Јед. 

мере Количина 

Оригинални 

назив 

производа 

Произвођач 

1.  Бриско кофа (пластична са округлим 

флексибилним оцеђивачем 12-14 л) 

ком 
50 

  

2.  Бриско уложак (кончани), тежине 

минимум 140гр, појединачно упакован у 

фолију са декларацијом 

ком 

200 

  

3.  Ђубравник пластични ком 80   

4.  Бриско штап пластифицирани са 

универзалним навојем осмоугаоног или 

дванаестоугаоног попречног пресека,  

дужине 110 - 120цм 

ком 

50 

  

5.  Корпе за отпатке ПВЦ ком 50   

6.  Четке за wc шољу ком 80   

7.  Филтер вата м
2
 5   

8.  Чаше пластичне 0,2 ком 90000   

9.  Метле пластичне са дршком ком 50   

10.  Вангла пластична 40л ком 10   

11.  Вангла пластична 30л ком 6   
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12.  Вангла пластична 20л ком 6   

13.  Вангла пластична 10л ком 6   

14.  Вангла пластична 3л ком 10   

15.  Вангла пластична 2л ком 10   

16.  Кофа пластична 12л ком 5   

17.  Кофа пластична 10л ком 5   

 
М.П. Овлашћено лице понуђача 

  

 

 

Партија 7. – ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  

Р. бр. Назив Јед. 

мере Количина 

Оригинални 

назив 

производа 

Произвођач 

1.  Бакалске кесе 2/1 кг 20   

2.  Бакалске кесе 1/1 кг 20   

3. 2

. 

Кесе за смеће ПЕ Кесе Џамбо, 

биоразградиве, 10-12 микрона 
ком 11000 

  

4. 3

. 

Кесе за смеће ПВЦ (вреће-црне), 

1300х800х0,04 120л 
ком 7000 

  

5. 4

. 

Кесе за смеће ПВЦ (мање-црне), 

450х600х0,02  
ком. 1000 

  

6. 5

. 

Врећа провидна ПВЦ (џак бели), 

500х1000х0,06  
ком. 300 

  

7.  Месарски папир 60 х 80цм кг 50   

8. 7

. 

Флис мантили за једнократну употребу 

од  полиетилена 
ком 20 

  

9. 8

. 

Флис Маске за једнократу употребу од 

полиетилена 
ком 100 

  

10. 9
. 

Стерилна кеса за чување узорака хране 15 

15 цм х 23 цм х 0,076 цм (710) мл 
ком 3000 

  

11.  Кесе украсне велике (24х38х9) ком 20   

12.  Пријањајућа фолија за домаћинство за 

одржавање свежине намирница 50м 

ком 
20 

  

13.  Алу фолија за домаћинство 30м ком 5   

  

М.П. Овлашћено лице понуђача 

  

  

 

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца је обавезно и чини саставни део понуде. 

Потписивањем обрасца  понуђач се обавезује да ће у периоду важења уговора испоручивати 

производе у складу са наведеним захтевима наручиоца и у складу са попуњеним табелама. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
 

Р. бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом 

 

 
2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН  

ДОЗВОЛА - уколико је предвиђена, потребно је 

приложити.  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 

наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ 

 

Потврда НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату - Одељење 

за регистре и бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) у 

неовереној фотокопији. 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/zahtev_pl.html 

 

 

Да понуђачу у периоду од 

годину дана пре 

објављивања позива за 

подношење понуда за 

јавну набавку на Порталу 

јавних набавки, пословни 

текући рачуни нису били у 

блокади дуже од 7 дана. 

2. ТЕХНИЧКИ 

КАПАЦИТЕТ Доказ: Копија пописне листе или књиговодствене картице основних 

средстава или рачун или  важећи уговор о закупу, уговор о лизингу 

или уговор о послузи; копија очитане важеће саобраћајне дозволе 

возила. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, 

неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група 

понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да поседује најмање једно 

доставно возило за 

транспорт робе. 

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ *Достављање узорака за све понуђене ставке из партије 1,2 и 5 и 

ставка 10 у партији 7, и то: Прописно упакован и обележен узорак са 

штампаном произвођачком декларацијом, на основу које се могу 

видети све тражене карактеристике понуђених добара. На паковању 

нагласити УЗОРАК. 

* Важи само за партије 1, 2 и 3. Понуђачи су у обавези да доставе 

декларације понуђених производа за сваку партију за све позиције из 

спецификације (оригинал или фотокопија са паковања). Декларација 

мора да садржи податке о називу и врсти робе, саставу и количини, 

као и друге податке у складу са посебним прописима и природом 

робе, податке о произвођачу, земљи порекла, датуму производње и 

року употребе, увознику, као и упозорење на евентуалну опасност 

или штетност робе. Сви подаци на декларацији морају бити на 

српском језику, на ћириличном или латиничном писму. 

* Важи само за партије 1и 2: 

- Понуђач је дужан да достави каталог производа за сваку партију за 

све позиције из спецификације; 

- Оверена потврда од произвођача, увозника или дистрибутера да ће 

понуђача снабдевати наведеним добрима из спецификације током 

периода трајања уговора са наручиоцем не старија од 30 дана од 

објављивања конкурсне документације на Порталу јавних набавки.  

*Извештај о испитивању са стручним мишљењем издат од стране 

акредитованих лабораторија за испитивање, у складу са одредбама 

Закона о здравственој исправности предмета опште употребе (Сл. 

гласник бр. 92/2011) и Правилника о условима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 

промет, понуђачи достављају за следеће позиције из спецификације: 
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Партија 1: ставке 1, 2, 3, 5 и 6 

Партија 2: ставке  2 и 3  

Партија 3: ставке 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 22 

Партија 4: ставке 1, 2, 5, 6 и 7 

Партија 5: ставке 1, 2 и 3 

Извештај о испитивању са стручним мишљењем мора бити са 

датумом издавања не старијим од декларисаног рока употребе 

понуђеног добра у тренутку објављивања јавног позива на Порталу 

јавних набавки – датум издавања извештаја мора да се односи на 

производ који је у року употребе у односу на датум објављивања 

јавног позива 

*За партије 1, 2, 3 уколико понуђач нуди „одговарајуће“ а не 

тражено добро, дужан је да у склопу понуде приложи извештај 

овлашћене лабораторије којим лабораторија јасно потврђује да је 

„одговарајуће“ добро у потпуности еквивалент траженом добру. 

*Детерџенти морају бити обележени на начин прописан чл. 18. 

Правилника о детерџентима (Сл.гласник РС бр. 40/2010). 

*Решење о упису код Агенције за хемикалије или Oдељења за 

хемикалије, Сектора за заштиту животне средине, Министарства 

енергетике, развоја и заштите животне средине. 

За партију 1 ставке 1 и 3  

За партију 2 ставке 2 и 3 

За партију 3 ставке 1, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 19 и 25 

*Поседовање сертификата (важећих) ISO 9001: 2015 и ISO 

14001:2015  за произвођача - односи се само на партију 1, а за 

понуђача– односи се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за понуђена добра 

Поседовање важећег сертификата НАССР за понуђача– односи се на 

партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за понуђена добра 

*Безбедносни лист у складу са Законом о хемиклаијама (Сл.гласник 

РС бр. 36/09, 88/11 и 92/11), као и Правилником о обавезној садржини 

безбедносног листа (Сл.гласник РС бр. 100/11) за следеће ставке: 

Партија 1 ставке 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

Партија 2 ставке 1, 2, 3, 4 и 5 

Партија 3 ставке  2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 и 25 

*Решење о упису производа у привремену листу биоцидних 

производа Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

у складу са Законом о биоцидним производима (Сл.гласник РС бр. 

92/2011): Партија 3 за ставке редни број 10, 11, 12 и 15. 

*Копију испитивања по нормама EN 1500 и EN 12791 издату од 

стране релевантне лабораторије: 

 Партија 3: за ставку редни број 12 

*За партију 5:  

- Извештај акредитоване  установе о испитивању  здравствене 

исправности понуђених добара, који не може бити старији од 6 

месеци од дана објављивања позива за подношење понуда (за  ставке 

1, 2 и 3). 

- Извештај установе акредитоване за граматурну контролу готових 

производа, који не може бити старији од 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда (за ставке 1,2 и 3). 

- Произвођачка спецификација оверена од стране произвођача за 

ставке 2 и 3 у партији 5. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), 

чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Испуњеност додатних услова чл. 76 ЗЈН за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, и 3., 

понуђач доказује достављањем тражених доказа уз понуду.  

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 

услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ у виду неоверене копије.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 

(Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражити да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 

краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
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кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова Да понуђачу у периоду од годину дана пре објављивања позива за 

подншење понуда за јавну набавку на Порталу јавних набавки, пословни текући рачуни нису 

били у блокади дуже од 7 дана.  

– Доказ: Потврда НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату - Одељење за регистре и 

бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) у неовереној фотокопији. 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/zahtev_pl.html Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова: Да поседује најмање једно доставно возило за транспорт робе. 

– Доказ: Копија пописне листе или књиговодствене картице основних средстава или рачун или  

важећи уговор о закупу, уговор о лизингу или уговор о послузи; копија очитане важеће 

саобраћајне дозволе возила. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално 

испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/zahtev_pl.html
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Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

 

3) Остали услови, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних 

услова.  

Доказ: 

*Достављање узорака за све понуђене ставке из партије  1,2 и 5 и ставка 10 у партији 7. 

Доказ: Прописно упакован и обележен узорак са штампаном произвођачком декларацијом, на основу 

које се могу видети све тражене карактеристике понуђених добара. На паковању нагласити УЗОРАК. 

* Важи само за партије 1, 2 и 3. Понуђачи су у обавези да доставе декларације понуђених производа 

за сваку партију за све позиције из спецификације (оригинал или фотокопија са паковања).  

Доказ: Декларација мора да садржи податке о називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге 

податке у складу са посебним прописима и природом робе, податке о произвођачу, земљи порекла, 

датуму производње и року употребе, увознику, као и упозорење на евентуалну опасност или штетност 

робе. Сви подаци на декларацији морају бити на српском језику, на ћириличном или латиничном 

писму.  

*Важи само за партије 1и 2: 
- Понуђач је дужан да достави каталог производа за сваку партију за све позиције из спецификације; 

- Оверена потврда од произвођача, увозника или дистрибутера да ће понуђача снабдевати наведеним 

добрима из спецификације током периода трајања уговора са наручиоцем не старија од 30 дана од 

објављивања конкурсне документације на Порталу јавних набавки.  

 

*Извештај о испитивању са стручним мишљењем издат од стране акредитованих лабораторија за 

испитивање, у складу са одредбама Закона о здравственој исправности предмета опште употребе (Сл. 

гласник бр. 92/2011) и Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште 

употребе који се могу стављати у промет, понуђачи достављају за следеће позиције из спецификације: 

Партија 1: ставке 1, 2, 3, 5 и 6 

Партија 2: ставке  2 и 3  

Партија 3: ставке 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 22 

Партија 4: ставке 1, 2, 5, 6 и 7 

Партија 5: ставке 1, 2 и 3 

Извештај о испитивању са стручним мишљењем мора бити са датумом издавања не старијим од 

декларисаног рока употребе понуђеног добра у тренутку објављивања јавног позива на Порталу јавних 

набавки – датум издавања извештаја мора да се односи на производ који је у року употребе у односу на 

датум објављивања јавног позива 

*За партије 1, 2, 3 уколико понуђач нуди „одговарајуће“ а не тражено добро, дужан је да у склопу 

понуде приложи извештај овлашћене лабораторије којим лабораторија јасно потврђује да је 

„одговарајуће“ добро у потпуности еквивалент траженом добру. 

*Детерџенти морају бити обележени на начин прописан чл. 18. Правилника о детерџентима 

(Сл.гласник РС бр. 40/2010). 

*Решење о упису код Агенције за хемикалије или Oдељења за хемикалије, Сектора за заштиту 

животне средине, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине. 

За партију 1 ставке 1 и 3 

За партију 2 ставке 2 и 3 

За партију 3 ставке 1, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 19 и 25 

*Поседовање сертификата ISO 9001 и ISO 14001 - односи се само на партију 1,  а за понуђача– 

односи се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за понуђена добра 

Поседовање важећег сертификата НАССР за понуђача– односи се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за 

понуђена добра.  

Доказ: важећа копија наведених сертификата за произвођаче за добра наведена у партији 1 и 

сертификата понуђача у партијама 1 до 7. 

*Безбедносни лист у складу са Законом о хемикалијама (Сл.гласник РС бр. 36/09, 88/11 и 92/11), као и 

Правилником о обавезној садржини безбедносног листа (Сл.гласник РС бр. 100/11) за следеће ставке: 

Партија 1 ставке 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

Партија 2 ставке 1, 2, 3, 4 и 5 

Партија 3 ставке  2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 и 25. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то:  

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или  

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе  где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, условима рада и сл. Подаци о пореским обавезама се могу добити 

у Пореској управи, Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: 

press@poreskauprava.gov.rs; Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити 

животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160 Београд, мејл: 

office@sepa.gov.rs; - Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се 

добити на мејл Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Немањина број 11, 11000 Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 

 

 

 

 

 

Доказ: достављање фотокопије истих. 

*Решење о упису производа у привремену листу биоцидних производа Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине у складу са Законом о биоцидним производима (Сл.гласник РС бр. 

92/2011): Партија 3 за ставке редни број 10, 11, 12 и 15. 

Доказ: достављање фотокопије важећег решења. 

*Копију испитивања по нормама EN 1500 и EN 12791 издату од стране релевантне лабораторије: 

 Партија 3: за ставку редни број 12 

Доказ: достављање фотокопије истог. 

*За партију 5:  

Доказ: - Извештај акредитоване  установе о испитивању  здравствене исправности понуђених добара, 

који не може бити старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда (за  ставке 1, 

2 и 3).  

- Извештај установе акредитоване за граматурну контролу готових производа, који не може бити 

старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда (за ставке 1,2 и 3). 

-  Произвођачка спецификација оверена од стране произвођача за ставке 2 и 3 у партији 5. 

mailto:press@minrzs.gov.rs
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 

понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок 

испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Доказе из додатних услова. 

8) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 

добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (стр. 4) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНД-М 1.1.3/2020  

је НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5 - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНД-М 1.1.3/2020   
је НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

Партија:________________________________________ 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________           _______________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ОБРАЗАЦ 2)а 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 1. – СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ СУЂА И НЕГУ 
ИНОКСА 

 Предмет ЈН Количина Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Универзално, течно, 

високоалкално средство за прање у 

професионалним машинама са 

садржајем активног хлора 

(натријумхипохлорит  мин 1-5%) , 

садржи калијум-хидроксид мин 5-

10%, Натријум-хидроксид мин 1 

до 5%,  не садржи NTA и EDTA, F 

8400, Winterhalter или 

одговарајуће. Паковање - канистер 

25 kг, рок употребе  1 год. 

200  

   

Таблетирана спорорастапајућа со, 

састав: натријум хлорид мин 98,5-

99,8% , облик: јастучаст 

25x23x15(±5% ), Боја: бела. 

Oргинално паковање 25кг , 

пластична кеса, прописно 

декларисана, без оштећења, рок 

употребе мин. 2 год.  

150  

   

Универзалано, неутрално средство 

за испрање посђа. Садржај:  

нејонски сурфактанти мин 5 до 

15%, Натријум кумен сулфонат 

мин 5 до 15%. Не садржи фосфате, 

хлор и NTA. B100H Winterhalter 

или одговарајуће. Паковање - 

канистер 10Л, рок употребе мин. 2 

год.  

100  

   

Таблете за чишћење 

професионалних машина за прање, 

25/1,  Састав: лимунска киселина 

од 10-25%, натријум – карбонт од 

50 до 100%, А15МС Winterhalter 

или одговарајуће. Паковање 200г 

(25 таблета по 8г) 

6  

   

Специјално средство за негу 

површине од нерђајућег челика у 

спреју, на бази парафинског уља, 

садржи пропан и бутан, не садржи 

фосфате, хлор, NTA и EDTA 

Winterhalter C162, или 

одговарајуће,  спреј – боца под 

притиском, 400 мl 

12  

   

Средство за потапање прибора за 

јело Натријум перкарбонат CAS 

15630-89-4   од 20 до 30% 

Натријум карбонат 20 до 30% 

Натријум Алкил бензенсулфонат 

0,5 до 5%. Не садржи фосфате, 

хлор, NTA и EDTA. А30СТ 

Winterhalter , или одговарајуће, 

Паковање 10 кг 

2  

   

УКУПНО:   
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Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 

 

 
 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 Цене су франко наручилац . 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2)б 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 2. – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ КОНВЕКТОМАТА И 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА; СРЕДСТВА ЗА 
ДУБИНСКО ПРАЊЕ МЕБЛА И МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОДОВА 

 
Предмет ЈН Коли

чина 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Двокомпонентна патрона за прање и 

испирање MKN конвектомата, 

паковање 10/1 Two in one, или 

одговарајућe 

4 

    

Средство у таблетама за прање 

RATIONAL конвектомата – Self 

Cooking Center, Caretab или 

одговарајући, састав: натријум 

хидроксид, динатријумметасиликат, 

60г, паковане у алуфолији 

појединачно, кутија од 100 таблета, 

или одговарајућe 

4 

    

Средство у таблетама за испирање - 

негу RATIONAL конвектомата – Self 

Cooking Center, на бази лимунске 

киселине са неутрализатором, 60г, 

паковане у алуфолији појединачно, 

кутија од 150 ком, или одговарајућe  

2 

    

Прашак за дубинско прање РМ760, 

паковање 10/1 кг, КАRCHER или 

одговарајуће 
1 

    

Детерџент за машину за чишћење 

подова RM-69, ПАКОВАЊЕ 20/1, 

КАRCHER или одговарајуће 
1 

    

УКУПНО:   

 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 
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 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 Цене су франко наручилац . 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 2)в 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 3. – ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА 
Предмет ЈН Количи

на 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Алкохолно средство за прање 

прозора са пумпицом 750мл „Clin 

Windows & Glass“ или 

одговарајући 

120  

   

Средство за скидање флека за 

веш у боји ""Vanish Pink Liquid 

gel"" или одговарајући,1000 мл, 

рок употребе мин. 2 год. 

15  

   

WC санитар 1л Течно средство за 

чишћење санитарија и уклањање 

воденог каменца, без HCl-а, 

“Сани Хем“ или одговарајући, 

рок употребе мин. 2 год. 

300  

   

Детерџент за машинско прање 

веша Ариел или одговарајући 

(џак  8 или 10кг), рок употребе 

мин. 2 год. 

200  

   

ВЦ  хигијенски 

освеживачи  корпица са допуном 

(течност, запремина 50мл), Бреф 

или одговарајући, рок употребе 

мин. 2 год. 

100  

   

Омекшивач 1 л “ Ленор” или 

одговарајући, рок употребе мин. 

2 год. 
60  

   

Освеживач простора 250 мл "Аir 

wick" или одговарајући за апарат, 

рок употребе мин. 2 год. 
10  

   

Сапун за руке 100г "Нивеа" или 

одговарајући, рок употребе мин. 

2 год. 
30  

   

Сона киселина 1 л, рок употребе 

мин. 2 год. 
36     

Средство за дезинфекцију 

прибора и површина на бази 

триклозен натријум дихидрата, 1 

кг "Сани грануле", "Галисепт" 

или одговарајући, рок употребе 

мин. 2 год. 

36  

   

Брзо делујуће средство за 

дезинфекцију свих површина које 

долазе у додир са храном, без 

накнадног испирања, на бази 

етанола и изопропанола, 

Мultiactiv или одговарајуће, ПЕ 

боца са распршивачем, 750мл 

24  

   

Средство за дезинфекцију руку 1l 

са антимикробним и  

микробактерицидним деловањем 

на бази 72 гр етанола, 11 гр 

пропан-2-ола, 0,1 гр ортофенил - 

фенола и емолиената за негу 

72  
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коже, испитан према норми EN 

1500 и EN 12791, "Дезихенд Н” 

или одговарајући 

Средство за одмашћивање 

масних површина 750мл “AXEL 

SGRASSO”  или одговарајући,  
96  

   

Абразивно средство за чишћење у 

крему са микрогранулама, 500мл, 

"ЦИФ" или одговарајући, рок 

употребе мин. 2 год. 

200  

   

Течни сапун за прање руку 

антибактеријски са минимум 1% 

хлорхексидин – диглуконата, са 

глицерином и аллантоином, 1л  за 

апарат, “Аисептик” Сани Хем или 

опдговарајући или опдговарајући, 

рок употребе мин. 2 год. 

120  

   

Течност за суђе 800мл ФЕРИ или 

одговарајући, рок употребе мин. 

2 год. 
80  

   

Универзална крема за руке са 

глицерином и екстрактом 

камилице, туба 50 мл “ДЦП 

Хемигал” или одговарајућа, рок 

употребе мин. 2 год. 

60  

   

Универзално средство за 

чишћење подних и зидних 

плочица 1л „Aјакс“ или 

одговарајући, рок употребе мин. 

2 год. 

350  

   

Средство за прање ветробрана, 

1л, рок употребе мин. 2 год. 
50     

Аутоосвеживач у бочицама 

“Ареон” или одговарајући, рок 

употребе мин. 2 год. 
10  

   

Хотелски сапун  за прање руку 

12-15 гр 
400     

Хотелски шампон у кесици, 15-

20мл 
400     

Средство за прање паркета и 

ламината, 750мл “Пронто” или 

одговарајући, рок употребе мин. 

2 год. 

100  

   

Средство за чишћење свих врста 

обрађених дрвених површина у 

спреју, 300мl, “Пронто” иlи 

одговарајући, рок употребе мин. 

2 год. 

30  

   

Средство за одржавање 

одржавање површина и посуђа од 

инокса “AXEL  Inox” иlи 

одговарајуће, 500мl 

36  

   

УКУПНО:   
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Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 

 
 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 Цене су франко наручилац . 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 2)г 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 4. – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
Предмет ЈН Количи

на 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Жице за суђе  250     
Крпе кухињске памучне 70x50 50     
Магична крпа микрофибер 1/1 

„Виледа“ или одговарајући 
100  

   

Рукавица талкирана  (хирушка -

латекс) 
5000  

   

Рукавица гумена ("Виледа 

"Домаћица") или одговарајући  
40  

   

Сунђер абразивни 7,5 x 10 цм  

„Виледа“ или одговарајући 
300  

   

Трулекс крпе 3/1 150     
MОП перика са џеповима 100% 

памучне 60 цм, "Виледа“ или 

одговарајући 

15  
   

УКУПНО:   

 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 

 
 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 Цене су франко наручилац . 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 
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(ОБРАЗАЦ 2)д 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 5.   ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ( УБРУСНИ ПАПИР И 
САЛВЕТА) 

 

Предмет ЈН Колич

ина 

Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Салвете,  1 слој, 100/1, 30x30 100% 

целулоза, беле боје, граматуре мин. 

16 гр/м2 по слоју 
2000  

   

Тоалет папир ролна 3 слоја, 100% 

целулоза,  беле боје (степен белине 

минимум 85%), „Перфекс“ или 

одговарајући, пречник ролнице 101 

мм,+/-1 висине 93мм, дужине листића 

(перфорације) 118 +/-2, број листића 

у ролни 84 +/-4, граматуре папира 

2х16 +/-5%, број ролница у џаку 24 

2000  

   

Папирни убрус у ролни, двослојни, 

бели (степена белине минимум 85%), 

100% целулоза (са ознаком високо 

апсорбујућа), 47 лисова (±5%), 

перфорирани, димензије листића 224 

мм(±1%) *235 мм (±1%). Паковање 

2/1 са утиснутим подацима о броју 

ролни, слојева, листића и бар кодом 

на декларацији. Граматуре папира 

минимум 2х18 гр/м2 (±5%) "Перфекс" 

или одговарајући 

2500  

   

УКУПНО:   

 

 

 

 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 
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 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 

 Цене су франко наручилац . 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 2)ђ 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 6. – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОД ПЛАСТИКЕ 
Предмет ЈН Колич

ина 

Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Бриско кофа (пластична са округлим 

флексибилним оцеђивачем 12-14 л) 
50     

Бриско уложак (кончани), тежине 

минимум 140гр, појединачно 

упакован у фолију са декларацијом 
200  

   

Ђубравник пластични 80     
Бриско штап пластифицирани са 

универзалним навојем осмоугаоног 

или дванаестоугаоног попречног 

пресека,  дужине 110 - 120цм 

50  

   

Корпе за отпатке ПВЦ 50     
Четке за wc шољу 80     
Филтер вата 5     
Чаше пластичне 0,2 90000     
Метле пластичне са дршком 50     
Вангла пластична 40л 10     
Вангла пластична 30л 6     
Вангла пластична 20л 6     
Вангла пластична 10л 6     
Вангла пластична 3л 10     
Вангла пластична 2л 10     
Кофа пластична 12л 5     
Кофа пластична 10л 5     

УКУПНО:   

 

 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 
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 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 Цене су франко наручилац . 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 2)е 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 7. – ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 
Предмет ЈН Колич

ина 

Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Бакалске кесе 2/1 20     
Бакалске кесе 1/1 20     
Кесе за смеће ПЕ Кесе Џамбо, 

биоразградиве, 10-12 микрона 
11000    

 

Кесе за смеће ПВЦ (вреће-црне), 

1300х800х0,04 120л 
7000    

 

Кесе за смеће ПВЦ (мање-црне), 

450х600х0,02  
1000    

 

Врећа провидна ПВЦ (џак бели), 

500х1000х0,06  
300    

 

Месарски папир 60 х 80цм 50     
Флис мантили за једнократну 

употребу од  полиетилена 
20    

 

Флис Маске за једнократу 

употребу од полиетилена 
100    

 

Стерилна кеса за чување узорака 

хране 15 15 цм х 23 цм х 0,076 цм 

(710) мл 

3000    
 

Кесе украсне велике (24х38х9) 20     
Пријањајућа фолија за 

домаћинство за одржавање 

свежине намирница 50м 

20    
 

Алу фолија за домаћинство 30м 5     

УКУПНО:   

 

 

 

Укупна цена из понуде без ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена из понуде са ПДВ-ом: 

 

 

Трошкови: 

 

 

Рок плаћања 45 дана: 

 

 

Рок испоруке: не дужи од 2 дана од дана 

требовања (попуњава понуђач) 

_________ дана 

Важност понуде: минимум 60 дана 

 

_________ дана  

Место испоруке:  f-ko магацин Наручиоца 
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 НАПОМЕНА: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом 

оверавају сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 

овлашћеног лица. 

 Цена, дата у понуди, је фиксна, изражена у динарима без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

 У цену је урачуната произвођачка цена потребних материјала, царински трошкови, 

транспортни трошкови и остали трошкови. 

 Цене су франко наручилац . 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈНД-М 1.1.3/2020  је НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

ЈНД-М 1.1.3/2020  је НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, испуњава све 

услове из чл. 75.  ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

Место:_____________                                                                 Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________       

                                                   

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке ЈНД-М 1.1.3/2020  је НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7.)            

 

МЕНИЧНО ПИСМО ЗА МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и   начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета, 

 

 

      ДУЖНИКА: Пун назив и седиште:  _______________________________________ 

 ПИБ:   Матични број:         

Текући рачун:    ______код:   ____  

                                 (назив банке) 

 

 

И з д а ј е 

МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 
 
 

КОРИСНИК: (поверилац)- Дом ученика средњих школа Ниш,  

                ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш  

ПИБ: 100620992;  Мат. бр.: 07174845                           

     Жиро-рачун: 840-574667-11 код: Управе за трезор 

 

Предајемо  Вам  1  (једну)  потписану,  попуњену  и  оверену  соло  меницу  сер.  бр.  

 ___________________  (унети серијски број менице) као средство финансијског  

обезбеђења и овлашћујемо Дом ученика средњих школа Ниш, као Повериоца, да може  

меницу која је попуњена на износ од  __________ ____(динара) 

(и словима  _______________________________________________________(динара), 

по позиву наручиоца за јавну набавку прехрамбених намирница, као средство финансијског 

обезбеђења за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ у висини  од 10%  од укупне вредности  понуде  

без  ПДВ-а,  и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ван судски у складу са 

важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника: 

_________________________________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код 
банака, а у корист Повериоца  Дома ученика средњих школа у Нишу, поднети на наплату  уколико 
дужник не приступи потписивању уговора о јавној набавци по позиву  наручиоца у датом 
року, а буде изабран као најповољнији понуђач, или по позиву наручиоца не достави 
оригинале или оверене  копије  доказа из члана 75. и 76. Закона на увид или уколико 
приликом закључења уговора не преда меницу за добро извршење посла и менично писмо. 
 

 

Издата соло меница сер.бр._______   (унети серијски број менице) 

може се поднети на наплату у року предвиђеном конкурсном документацијом, с тим да 

евентуални продужетак рока за потписивање уговора  има за последицу и продужење  рока 

важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

потписивање уговора. 

Овлашћујемо Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке 6, као Повериоца да у 

складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности –  соло 

менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, и да вансудски ИНИЦИРА 
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наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачунa  
Дужника , бр. ______________________________________ 

код Банке _________________________________________, а у  
 

корист жиро - рачуна Повериоца број 840-574667-11 код Управе за трезор. 
 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: 

промена овлашћених за заступање правног лица - дужника, статусних промена или 

оснивања нових правних субјеката  овлашћених за располагање  средствима са рачуна 

Дужника, промена печата, субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 

правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и 

на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Меница  је  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  за  заступање  Дужника 

  (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 

Прилог: - 

-картон  депонованих потписа 

-потврда НБС  о регистрацији менице 

 

 

 

 

 

 

 

Дужник-издавалац менице 
 

__________________                 _________________________ 
(место и датум)                                                    (печат и потпис овлашћеног лица) 
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Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, понуђач МОРА да потпише и 

овери печатом на последњој страници обзиром  да потписивање модела уговора представља сагласност 

понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и 

исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи 

такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.  

Употреба факсимила уместо својеручног потписа одговорног лица страна из Уговора нема доказну снагу 

слободно изражене воље. Уколико понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци без оправданих 

разлога одбије да закључи уговор  јавној набавци, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце. 

НАПОМЕНА: Понуђач мора да модел уговора одштампа у броју примерака за колико партија подноси 

понуду. 

 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
 

за ПАРТИЈУ бр. __. ___________________________ 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

 

1. Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш,  

ПИБ 100620992, Мат. бр. 07174845, кога заступа директор Михајло 

Марковић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и 
 

2. __________________________________, са седиштем 

_____________________, ул. _______________________________, бр 

______, ПИБ ___________________ Мат. бр. _____________, које заступа 

директор _________________________ (у даљем тексту Добављач), с друге 

стране са  

Подизвођачима:  

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 (назив, седиште, матични број) 

Учесницима у заједничкој понуди: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 (назив, седиште, матични број) Добављач са друге стране. 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је  Наручилац на основу члана 8 и 39. Закона о јавним набавкама  (''Службени 

гласник РС'', број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и у складу са Правилником о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013), спровео 

поступак јавне набавке мале вредности добара Материјали за одржавање 

хигијене, подељено по партијама број ЈНД-М 1.1.3./2020 за потребе Дома 

ученика средњих школа Ниш, на основу Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 437 од 12.03.2020. године, за потребе Дома ученика 

средњих школа Ниш. 

 да је   Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2020. год. 

(попуњава Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
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 да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. 

 да је  Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу 

Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) и понуде Добављача  број 

_____ од ____.____. 2020. године (попуњава  Наручилац), изабрао Добављача за 

јавну набавку добара Материјали за одржавање хигијене, подељено по 

партијама број ЈНД-М 1.1.3./2020 за потребе Дома ученика средњих школа 

Ниш, за ПАРТИЈУ бр. __________________ (попуњава Наручилац). 

 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је КУПОПРОДАЈА И  ИСПОРУКА Материјали за одржавање 

хигијене, подељено по партијама број ЈНД-М 1.1.3./2020 за потребе Дома ученика средњих 

школа Ниш, за ПАРТИЈУ бр. ___. _____________________________, у свему према понуди  

Добављача  бр. ________, од ____.____.2020.године и техничкој спецификацији у конкурсној 

документацији, која чини саставни део уговора (попуњава Наручилац). 

 Добављач је  набавку добара поверио другом   ДОБАВЉАЧУ - подизвођачу 

_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене добара (попуњава 

Добављач).  

 Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора 

сноси сву одговорност за своје подизвођаче. 

 

Члан 3. 

 Укупна вредност уговора износи: 

Јединична цена за Партију 1. Средства за машинско прање суђа и негу инокса у 

износу од ______________ динара, без ПДВ-а, односно _______________ динара, са ПДВ-

ом, утврђена је понудом добављача  бр. _______ од ____________ која је саставни део 

овог уговора. 

Јединична цена за Партију 2. Средства за чишћење конвектомата и професионалних 

машина за прање суђа; средства за дубинско прање мебла и машинско прање подова 
у износу од ____________ динара, без ПДВ-а, односно ______________ динара, са ПДВ-

ом, утврђена је понудом добављача  бр. _______ од ____________ која је саставни део 

овог уговора. 

Јединична цена за Партију 3. Хемијска средства у износу од _____________ динара, без 

ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-ом, утврђена је понудом добављача  

бр. _______ од ___________ која је саставни део овог уговора. 

Јединична цена за Партију 4. Остали материјал за одржавање хигијене у износу од 

_____________ динара, без ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-ом, 

утврђена је понудом добављача  бр. _______ од ___________ која је саставни део овог 

уговора. 

Јединична цена за Партију 5. Потрошни материјал (убрусни папир и салвете) у 

износу од _____________ динара, без ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-

ом, утврђена је понудом добављача  бр. _______ од ___________ која је саставни део овог 

уговора. 

Јединична цена за Партију 6. Потрошни материјал од пластике  у износу од 

_____________ динара, без ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-ом, 

утврђена је понудом добављача  бр. _______ од ___________ која је саставни део овог 

уговора. 
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Јединична цена за Партију 7. Остали потрошни материјал у износу од _____________ 

динара, без ПДВ-а, односно ________________ динара, са ПДВ-ом, утврђена је понудом 

добављача  бр. _______ од ___________ која је саставни део овог уговора. 

 
 Средства предвиђена за ову јавну набавку предвиђена су Финансијским планом и Планом 

јавних набавки за 2020.годину. 

 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2020. годину 

(Финансијским планом за 2020. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, 

вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у фин.плану) за ту намену, 

а у складу са законом којим се уређује буџет за 2020. годину. 

 За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће 

зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2021. годину 

(Фин. План за 2021.). 

 У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 Наручилац  Дом ученика средњих школа Ниш, сваку појединичну набавку вршиће према 

својим стварним потребама у количинама које одреди у спецификацији. Набавка се обавља  према 

потребама Наручиоца. Добављач се обавезује да изврши сваку испоруку у количинама које одреди 

Наручилац. Наручилац задржава право да неке од наведених артикала у обрасцу понуде, неће 

наручивати уколико се за њихову наруџбином не укаже потреба у периоду трајања уговора. 

 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 

укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. 

ЗЈН., односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и 

поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној 

документацији и уговору о јавној набавци. 

 

Члан  4. 
Добављач се обавезује да ће испоручити предметна добра за потребе Дома ученика 

средњих школа Ниш, по цени наведеној у понуди продавца број __________од_________ 2020. 

године, за предметну партију/партије за које је поднео понуду. 

 

Члан  5. 
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 

 

Члан 6. 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ПОДИЗВОЂАЧИМА:  
* Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио 

подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини 

_______% од укупно уговорене вредности.  

Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио 

подизвођачу ____________________ ПИБ _________, матични број __________ , а која чини 

_____ % од укупно уговорене вредности.  

 

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам 

извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана.  

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем). 

Члан 7. 

Купац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама у року од 

45 дана од датума пријема фактуре у седиште, све према динамици плаћања коју дефинише 
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Наручилац. Фактура се испоставља на основу отпремнице којом се верификује квантитет и 

квалитет испоруке.  

Обавеза Добављача је да изврши регистрацију фактуре у складу са Правилником о начину и 

поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС“ бр. 7/2018). 

 

Члан  8. 
 Рок испоруке добара, који су предмет јавне набавке износи ____ (___________), не дуже 

од 2 (два), дана од дана пријема позива овлашћеног лица Купца и Плана набавке и налога за 

испоруку, који се може уручити писаним путем, e-mail-ом или усмено телефоном. 

 Количину и динамику испоруке добара одређује Наручилац (Дом ученика средњих 

школа Ниш), у складу са датим требовањем и планом набавке, а према потребама. 

 Место испоруке је Дом ученика средњих школа Ниш, Ул. Косовке девојке бр.6 или 

Бранка Радичевића бр.1, а прецизира  се у поруџбеници Наручилоца. 

 Трошкови транспорта уговорених предметних добара падају на терет Добављача без 

обзира на наручену количину коју Наручилац назначи приликом сваке наруџбине. Трошкови 

случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет Добављача. 
 

 

Члан  9. 
 Уколико Добављач својом кривицом прекорачи рок испоруке, од дана издавања налога за 

испоруку, дужан је да Наручиоцу, на име пенала исплати 0,5‰ за сваки дан кашњења, а највише 

5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.  
 

Члан 10. 
 Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара,  

који потписују представник Наручиоца и представник Добављача. 

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени 

начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу. 

 Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручиоца је дужан да о том недостатку писменим путем обавести 

Добављача без одлагања. 

 У случају да је Добављач, знао или морао знати за недостатке, Купац има право да се на 

те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да 

благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.  

 У случајевима из става 2. и 3. овог члана . представник Наручиоца има право да захтева 

од Добављача, да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење 

уговора). 

 Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за 

испуњење уговора из става 1. овога члана Наручилац има право да захтева снижење цене или 

раскине уговор, о чему писмено обавештава Добављача или изврши набавку од другог добављача 

о чему обавештава Добављача, уз обавезу добављача да надокнади све трошкове такве набавке. 

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Добављачу накнадни примерени 

рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из 

става 2. овога члана. 

 Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач 

обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни 

уговор ни у накнадном року. 
 

Члан 11. 
Испоручена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и важећим 

стандардима квалитета и техничкој спецификацији. Добављач је дужан да поштује и испоручује 

добра произвођача кога је навео у обрасцу понуде. Такође сва добра морају да поседују 

декларације произвођача, које се достављају приликом сваке испоруке добара.   
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Члан 12. 
 Добављач одговара Купцу за квалитет испоручених добара у року означеном на 

декларацији производа. 

У склопу испоруке хемијских средстава, добављач је дужан да обезбеди лице које је 

овлашћено за презентацију употребе истих, које би на захтев Наручиоца могло да демонстрира 

њихову непосредну примену (у смислу количине, концентрације, начина третирања хемијским 

средством, итд.).  

Члан 13. 

 Трошкови амбалаже ( кутије и сл.) и транспорта падају на терет Добављача, без обзира на 

наручену количину. Трошкови случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет 

Добављача. 

Члан 14. 
 За добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза понуђач чија је понуда 

изабрана као најповољнија је дужан да достави: - сопствену бланко меницу, попуњену на износ од 

10% вредности понуде без ПДВ-а, са клаузулом без протеста и роком доспећа „по виђењу“ 

потврду о упису менице у Регистар меница који се води код НБС као и менично овлашћење 

попуњено, потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача као и картон депонованих 

потписа.   

 У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде / 

конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више 

гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 

10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом. 
 

Члан  15. 
 Добављач  је дужан да обезбеди, заштити и чува као поверљиве све податке које му 

наручилац стави на располагање у вези са испуњењем овог уговора и до којих сам дође у 

поступку испуњења уговором преузетих обавеза.  
 

Члан 16. 

 Добављач се обавезује Наручиоцу да пријави сваку промену у погледу овлашћених лица за 

контакт при реализацији уговора или до којих дође у поступку испуњења уговором преузетих 

обавеза. 

Члан 17. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор. 

 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести 

другу страну. 

 Уговор престаје да важи у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог 

обавештења.  

                Члан 18. 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају споразумно. У 

случају да спор не могу решити договором, исти ће се решити пред надлежним судом у Нишу. 

 

Члан 19. 

 Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној 

форми и уз обострану сагласност уговорних страна. 
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Члан 20. 

 На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се 

регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 21. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се 

на   период до годину дана, односно до истека финансијских средстава предвиђених за ову 

партију. 

 
Члан 22. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 

3(три) примерка, а Добављач 1(један)  примерак. 

 

             НАРУЧИЛАЦ       ПОНУЂАЧ 

 

Дом ученика средњих школа Ниш                    _________________________ 

                директор                  

 

     __________________________        _________________________ 

          Михајло Марковић                    директор 

 

М.П.                                                                                          М .П. 

 

 

           __________________________ 

   

             Учесник у заједничкој понуди  

            ___________________________ 

                         Подизвођач 

            ___________________________ 

        

          

 ЗАЈЕДНИЧКИ ПОНУЂАЧ 

           ____________________________ 

   (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

   _____________________________ 

 (потпис и печат овлашћеног лица) 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду, као и сву документацију уз понуду, на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

подношење понуда. Понуде се подносе у једном оригиналном примерку на адресу: 

 

 Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш. Понуђач 

подноси понуду у року до 23.03.2020. године до 10 часова и то непосредно, или 

путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 

6, 18000 Ниш. Све понуде и сва пратећа документација се достављају у 

запечаћеној коверти на којој ће стајати:  

 

- горе наведена адреса,  

- „Понуда за ЈНД-М број 1.1.3/2020 – Материјал за одржавање хигијене, подељено 

по партијама (са назнаком партије за коју се понуда подноси и то): Партија бр. 

_____ - _____________________ (назив партије)  - НЕ ОТВАРАТИ“, 

- На полеђини назив понуђача, адреса и контакт телефон/факс/електронска пошта. 

- Рок за подношење понуда је 23.03.2020. до 10:00 часова. 

  

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23.03.2020. 

године, у Дому ученика средњих школа у Нишу у улици Косовке девојке бр. 6 – објекат 

управна зграда, са почетком у 10:15 часова. 

 

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. 

Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 

18000 Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЈНД-М бр. 1.1.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2020. до 10:00 часова. 

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 1) Образац понуде (Образац 1); 

 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 

 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном 

документацијом (Образац 5); 

 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6). 

 7) Менично писмо за озбиљност понуде (Образац 7). 

 8) Доказе из додатних услова. 

 9) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 

рок и место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. (стр. 4) 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу додатних услова Да понуђачу у периоду од годину дана пре објављивања 

позива за подншење понуда за јавну набавку на Порталу јавних набавки, пословни 

текући рачуни нису били у блокади дуже од 7 дана.  

– Доказ: Потврда НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату - Одељење за регистре и 

бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) у неовереној фотокопији. 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/zahtev_pl.html Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

 

Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова: Да поседује најмање једно доставно возило за транспорт робе. 

– Доказ: Копија пописне листе или књиговодствене картице основних средстава или рачун или  

важећи уговор о закупу, уговор о лизингу или уговор о послузи; копија очитане важеће 

саобраћајне дозволе возила. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално 

испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 

кумулативно и достави доказ. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/zahtev_pl.html
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Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

 

Остали услови, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу додатних услова.  

Доказ: 

*Достављање узорака за све понуђене ставке из партије  1,2 и 5 и ставка 10 у партији 7. 

Доказ: Прописно упакован и обележен узорак са штампаном произвођачком декларацијом, на основу 

које се могу видети све тражене карактеристике понуђених добара. На паковању нагласити УЗОРАК. 

* Важи само за партије 1, 2 и 3. Понуђачи су у обавези да доставе декларације понуђених производа 

за сваку партију за све позиције из спецификације (оригинал или фотокопија са паковања).  

Доказ: Декларација мора да садржи податке о називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге 

податке у складу са посебним прописима и природом робе, податке о произвођачу, земљи порекла, 

датуму производње и року употребе, увознику, као и упозорење на евентуалну опасност или штетност 

робе. Сви подаци на декларацији морају бити на српском језику, на ћириличном или латиничном 

писму.  

*Важи само за партије 1и 2: 
- Понуђач је дужан да достави каталог производа за сваку партију за све позиције из спецификације; 

- Оверена потврда од произвођача, увозника или дистрибутера да ће понуђача снабдевати наведеним 

добрима из спецификације током периода трајања уговора са наручиоцем не старија од 30 дана од 

објављивања конкурсне документације на Порталу јавних набавки.  

 

*Извештај о испитивању са стручним мишљењем издат од стране акредитованих лабораторија за 

испитивање, у складу са одредбама Закона о здравственој исправности предмета опште употребе (Сл. 

гласник бр. 92/2011) и Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште 

употребе који се могу стављати у промет, понуђачи достављају за следеће позиције из спецификације: 

Партија 1: ставке 1, 2, 3, 5 и 6 

Партија 2: ставке  2 и 3  

Партија 3: ставке 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 22 

Партија 4: ставке 1, 2, 5, 6 и 7 

Партија 5: ставке 1, 2 и 3 

Извештај о испитивању са стручним мишљењем мора бити са датумом издавања не старијим од 

декларисаног рока употребе понуђеног добра у тренутку објављивања јавног позива на Порталу јавних 

набавки – датум издавања извештаја мора да се односи на производ који је у року употребе у односу на 

датум објављивања јавног позива 

*За партије 1, 2, 3 уколико понуђач нуди „одговарајуће“ а не тражено добро, дужан је да у склопу 

понуде приложи извештај овлашћене лабораторије којим лабораторија јасно потврђује да је 

„одговарајуће“ добро у потпуности еквивалент траженом добру. 

*Детерџенти морају бити обележени на начин прописан чл. 18. Правилника о детерџентима 

(Сл.гласник РС бр. 40/2010). 

*Решење о упису код Агенције за хемикалије или Oдељења за хемикалије, Сектора за заштиту 

животне средине, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине. 

За партију 1 ставке 1 и 3 

За партију 2 ставке 2 и 3 

За партију 3 ставке 1, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 18, 19 и 25 

*Поседовање сертификата ISO 9001 и ISO 14001 - односи се само на партију 1,  а за понуђача– 

односи се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за понуђена добра 

Поседовање важећег сертификата НАССР за понуђача– односи се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за 

понуђена добра.  

Доказ: важећа копија наведених сертификата за произвођаче за добра наведена у партији 1 и 

сертификата понуђача у партијама 1 до 7. 

*Безбедносни лист у складу са Законом о хемикалијама (Сл.гласник РС бр. 36/09, 88/11 и 92/11), као и 

Правилником о обавезној садржини безбедносног листа (Сл.гласник РС бр. 100/11) за следеће ставке: 
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3. ПАРТИЈЕ – Набавка је обликована у 7 партија. 

 

- Партија 1. Средства за машинско прање суђа – ОРН 39831210; 

- Партија 2. Средства за чишћење конвектомата – ОРН 39831200, 24900000; 

- Партија 3. Хемијски производи – ОРН – 24000000 – хемијски производи; 

- Партија 4. Остали материјал за одржавање хигијене – ОРН 19000000; 

- Партија 5. Потрошни материјал (убрусни папир и салвете) – ОРН – 33760000; 

- Партија 6. Потрошни материјал од пластике – ОРН 19500000; 

- Партија 7. Остали потрошни материјал – ОРН – 19000000. 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Партија 1 ставке 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

Партија 2 ставке 1, 2, 3, 4 и 5 

Партија 3 ставке  2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 и 25. 

Доказ: достављање фотокопије истих. 

*Решење о упису производа у привремену листу биоцидних производа Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине у складу са Законом о биоцидним производима (Сл.гласник РС бр. 

92/2011): Партија 3 за ставке редни број 10, 11, 12 и 15. 

Доказ: достављање фотокопије важећег решења. 

*Копију испитивања по нормама EN 1500 и EN 12791 издату од стране релевантне лабораторије: 

 Партија 3: за ставку редни број 12 

Доказ: достављање фотокопије истог. 

*За партију 5:  

Доказ: - Извештај акредитоване  установе о испитивању  здравствене исправности понуђених добара, 

који не може бити старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда (за  ставке 1, 

2 и 3).  

- Извештај установе акредитоване за граматурну контролу готових производа, који не може бити 

старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда (за ставке 1,2 и 3). 

-  Произвођачка спецификација оверена од стране произвођача за ставке 2 и 3 у партији 5. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих 

школа Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, 

ЈНД-М бр. 1.1.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, 

ЈНД-М бр. 1.1.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, 

ЈНД-М бр. 1.1.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ, ЈНД-М бр. 1.1.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији 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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

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

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН 

и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је највише 45 дана од дана пријема рачуна који испоставља понуђач, а којим 

је потврђена испорука добара,  а у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција набавке добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ не може бити 

краћа од 24 месеци од дана испоруке добара. 

 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 (два) дана од дана требовања. 

Набавка је сукцесивна до истека периода важења уговора или до истека количина. 

Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: 

1. Дом ученика средњих школа Ниш „Димитрије Туцовић“ ул. Бранка Радичевића бр. 

1 

2. Дом ученика средњих школа Ниш „Стеван Синђелић“ ул. Косовке девојке бр. 6 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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. 

 

9.5. Други захтеви: НЕМА  
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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. 

У цену су урачунати сви трошкови набавке и испоруке предметних добара јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА 

ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ  
- Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве 

Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs; - Подаци о заштити 

животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160 Београд, мејл: 

office@sepa.gov.rs; - Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се 

добити на мејл Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Немањина број 11, 11000 Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављен захтев за регистрацију менице оверено д 

стране пословне банке и копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда Наручилац 

ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 

додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач 

коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
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Напомена:  
Јавна набавка је обликована по партијама и уколико понуђач подноси 

понуду за више партија, уз понуду треба да поднесе и меницу за сваку 

партију посебно. 

 

1) Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла - Изабрани понуђач 

се обавезује да у року од 3 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу 

Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење 

посла се у висини од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 

продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 

да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.   

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке,  као 

и на интернет страници Наручиоца  www.domucenikasrednjihskolanis.rs. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику e-mail domucenikanis@gmail.com и тражити 

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНД-М бр. 1.1.3/2020 - 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ. Ако наручилац измени или допуни 

конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 

дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

http://www.domucenikasrednjihskolanis.rs/
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail domucenikanis@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
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наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 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.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин 

додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  
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   (7) сврха: ЗЗП; Дом ученика средњих школа Ниш ул. Косовке девојке бр. 6; јавна 

набавка добара ЈНД-М 1.1.3/2020 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

19. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 

У складу са допуном Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

(„Сл.гласник РС“ број 41/2019), понуда је важећа без печата, односно употреба печата 

приликом подношења понуде није обавезна. 
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Конкурсну документацију сачинила је комисија за јавну набавку добара ЈНД-М 

1.1.3./2020 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - подељено по партијама: 

 

1.  Сања Јовановић -  члан 

2. Драгана Никодијевић - члан 

3. Бојана Димитријевић – члан 

4. Бојан Милошевић – члан 

5. Радмила Кованџић – члан 

 

 

Сагласан са садржином конкурсне документације за ЈНД-М 1.1.3/2020 – МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОДЕЉЕНО ПО ПАРТИЈАМА 

 

 

__________________________ 

Д и р е к т о р 

Михајло Марковић 

 


