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На  основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( “Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 

104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.261-65/18-1 и 

Решења о образовању Комисије бр. 261-65/18-2, припремљена је:  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

За јавну набавку мале вредности – Средства за одржавање хигијене 

За партију – хемијска и дезинфекциона средства  

ЈН бр. 01/2018 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

4 

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

Закона  

 

7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Образац понуде 20 

VII Модел уговора 24 

VIII Образац структуре цене – опис и спецификација 29 

IX Образац трошкова припреме понуде 33 

X Образац изјаве о независној понуди 34 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТРЖНИЦА” НИШ 

Адреса: Ђуке Динић бр. 4, Ниш 

        Интернет страница: www.trznicanis.rs 

    

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом о јавним набавкама ( “ Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова (“ Сл. гласник РС” бр.29/2013 и 

104/2013) и другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број 01/2018 су добра, Средства за одржавање хигијене, 39830000 

– производи за чишћење – према општем речнику набавке.  

Покреће се поступак за партију 1. – Хемијска и дезинфекциона средства.  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка. 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Контакт 

   Лицa за контакт Биљана Ристић и Ненад Стевановић, - за конкурсну документацију, 

   Мирјана Милутиновић, - за спецификацију, 

    javnenabavke@trznicanis.rs, тел. 018/257-525, 515-048 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.trznicanis.rs/
mailto:javnenabavke@trznicanis.rs
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број 01/2018 су добра, Средства за одржавање хигијене, 

39830000 – производи за чишћење - према општем речнику набавке. 

 

2. Партије  

    Предмет јавне набавке је обликован у две партије. 

1. Хемијска и дезинфекциона средства  

2. Метле – откуп пољопривредних производа.  

Покреће се поступак за партију 1. – Хемијска и дезинфекциона средства.  

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Набавка добара, 

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, 39830000 – производи за 

чишћење - према општем речнику набавке. 

 

Течни детерџент за суђе, сензитив са глицерином, 900 мл “Feri” или одговарајући, састав: 

мање од 5% нејонских састојака, од 5-15 % анјонских састојака, бензисотилазолинон, 

феноксиетанол, гераниол, лимонен, мирис. ........................................................................150 ком 

Wc санитар, 750 мл у гелу, састав: састав: средство на бази сулфамиснке киселине, мање од 

5% нејонских активних материја, мирис. ............................................................................150 ком 

Средство за чишћење стаклених површина, без пумпице 750 мл “Mer clean” или 

одговарајући , састав: мање од 5% нејонских састојака, од 5-15 % анјонских састојака, 

активна пена. ............................................................................................................................60 ком 

Средство за чишћење стаклених површина, са пумпицом, 750 мл “Mer clean” или 

одговарајући , састав: мање од 5% нејонских састојака, од 5-15 % анјонских састојака, 

активна пена. ............................................................................................................................60 ком 

Сона киселина, неопходно је да садржи 16-18 % HCL, 1л ...............................................100 лит 

Течно абразивно средство “CIF limun”, 500 мл или одговарајући, састав: мање од 5% 

нејонских састојака, од 5-15 % анјонских састојака, агенс за избељивање на бази хлорина, 

сапун, парфем, бензисотхиазолиноне, гераниол, лимонене ................................................24 ком 

Гранулат за дезинфекцију, 1 кг “Сафе грануле” или одговарајући .................................20 кг 
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Сапун за руке, антибактеријски 100 гр. “Аго” или одговарајући ...................................120 ком 

Паста за руке, 500 гр. “Панол паста”  или одговарајућа, састав: Calcium Carbonate, Sodium 

dodecylbenzensulfonate, Triethanolamine dodecylbenzensulfonate, Glycerin, Parfum, 

Formaldehide. ............................................................................................................................20 ком 

Сунђер велики, са абразивом и жљебом, 150x95x45 мм ...................................................10 ком 

Сунђер мањи, “Топ Гланц”  или одговарајући са абразивом, 95x70x45мм 2/1 ..............150 пак 

Трулекс крпа, комадно паковање 1/1, 100 % природни материјал, 18x20 цм, могућност 

искувавања на 90
0
 C .................................................................................................................24 ком 

Кухињске крпе, 100% памук, димензије 50x70 цм, тежина крпе је 160 g/m
2  

 .................20 ком 

Средство за чишћење санитарија, 750 мл“Domestos”  или одговарајући, састав: мање од 

5% нејонских састојака, сапун, парфем, избељивач на бази хлора, средство за дезинфекцију 

натријум хипохлорита 4,8 гр на 100гр .................................................................................140 ком 

Ресе за бриско, 180 гр памучне, дуже ...................................................................................80 ком 

Сет бриско, ( канта, дршка чвршћа метална и ресе) ...........................................................10 ком 

Уложак за зогер, резервни сунђер за зогер,специјални супер упијајући сунђер плаве боје 70 

ком 

Зогер комплет, ( за под сунђер упијајући са подесивом дршком) ....................................50 ком 

Куглице за писоар, 100 гр. Конзистенција чврста, јаког мириса 30% анјонских површинских 

активних ствари ........................................................................................................................10 пак 

Вреће за смеће, 120 лит, 700x1100мм са назнаком “Extra Strong”  .................................500 ком 

Течни сапун, паковање од  5 л. Течни сапун на бази хлорхексидин – дигликоната минимум 

0,3%............................................................................................................................... ........ 30 ком 

Асепсол, 100 мл раствора садржи 5 гр бензалконијумхлорида ( алкидиметил бензамонијум 

хлорид) ...................................................................................................................................... 60 л 

Метла сиркова, 5 x шивена са дрвеном дршком. Тежина метле 850 гр, дужина дршке 105 

цм..............................................................................................................................................100 ком 

Тоалетни папир, паковање 24/1, састав 100% целулоза, бели, двослојни, тежина једне ролне 

је минимум 60гр .....................................................................................................................100 пак 

Убруси у ролни, паковање 2/1, тежина једне ролне убруса је минимум 60гр, састав: 100% 

целулоза, двослојни. ……………………………………………………………………….....50 пак 

Жица за рибање, “Јорк Мега”  или одговарајућа, велика спирална жица за посуђе, рострфрај 

....................................................................................................................................................24 ком 

Уложак – допуна и корпица за WC шкољку са течним пуњењем за дезинфекцију и 

освежавање, паковање  минимум 50 мл, Бреф или одговарајуће .......................................20 ком 

Јеленска кожица, ПВА универзална у ПВЦ туби, димензија 43x32 цм  .........................10 ком 

Готова течност за  ветробране до – 20 C стакла 1л................................................................20 л 

Гумене рукавице, за домаћинство “ТOP STAR”  или одговарајућа, постављене од латекса, 

непромочиве, различизих величина .......................................................................................50 пар 

Рукавице “БЕСТ” мушке или одговарајуће, памучна подлога мочена у латекс ..............50 пар  

Освеживач простора, у спреју 300 мл .................................................................................30 ком 
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Стругач за лед, пластични са дршком .................................................................................10 ком 

Кесе за усисивач Kerher, Професионал Т12/1 оригинално паковање, 10/1 ..................... 1 пак 

Течни хлор, ( концентрација 10 – 13% ) у бурету од 75 л ..............................................  5 буре 

  

Начин испоруке:  Испорука добара ће се вршити сукцесивно по захтеву и налогу 

овлашћеног представника НАРУЧИОЦА. 

Рок испоруке: Не може бити дужи од 24 сата од захтева НАРУЧИОЦА. 

Место испоруке: Седиште Наручиоца. 

НАПОМЕНА: 

- Квалитет у складу са важећим стандардима у области. 

- У предметној Конкурсној документацији исказане су оквирне количине, док ће се 

конкретна набавка реализовати у количинама у складу са потребама и финансијским 

могућности Наручиоца. 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА; 

 Понуђена добра морају бити у оригиналном паковању са приложеном 

декларацијом произвођача, односно увозника. 

 Понуђена добра морају у потпуности да одговарају опису из техничке 

спецификације, односно захтевима у погледу хемијског састава. 

 Понуђач је дужан да, уз понуду приложи каталог, проспект или фотографије у 

боји за понуђена добра, потписано од стране овлашћеног лица и оверено 

печатом. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона , и 

то: 

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

регистар (чл. 75.ст.1.тач.1)Закона); 

2) Да он и његов 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)Закона); 

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)Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе 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 понуда(чл. 75.ст.2 Закона); 

1.2.      Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76 Закона, и 

то: 

Технички капацитет: да има у власништву или закупу најмање 1 (једно) 

транспортно возило за транспорт добара која су предмет јавне набавке, доказ – 

копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу и саобраћајне дозволе. 

Кадровски капацитет: да има у радном односу минимум 2 (два) запослена лица (на 

одређено или неодређено време), на пословима који су у непосредној вези са 

предметом јавне набавке – доказ : копије радних књижица и М образаца. 

        

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона. 

1.4.    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

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

услове испуњавају заједно.  



 

8/34 
 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

Транспортно возило-  копија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу и саобраћајне 

дозволе.  

Да има у радном односу минимум 2 (два) запослена лица (на одређено или неодређено 

време) : копије радних књижица и М образаца 

Остали услови за учешће у поступку ЈН:  

ПОСЕБНА НАПОМЕНА; 

 Понуђена добра морају бити у оригиналном паковању са приложеном 

декларацијом произвођача, односно увозника. 

 Понуђена добра морају у потпуности да одговарају опису из техничке 

спецификације, односно захтевима у погледу хемијског састава. 

 Понуђач је дужан да, уз понуди приложи каталог, проспект или фотографије у 

боји за понуђена добра, потписано од стране овлашћеног лица и оверено 

печатом. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача ( Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања 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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ______________________________________________________________ у 

поступку јавне набавке добара – набавка средстава за одржавање хигијене ЈН бр. 

01/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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

скалдуса прописима Републике Србије ( или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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 време подношења понуде. 

 

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. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ___________________________________________________________у  

поступку јавне набавке добара – набавка средстава за одржавање хигијене ЈН бр. 

01/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије. 

 

Место: ______________                                                                     Подизвођач: 

Датум: ______________                   М. П.                                _____________________ 

 

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

потписана  од стране подизвођача  и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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. 

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: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТРЖНИЦА” НИШ, Ђуке Динић 

бр. 4, Ниш, са назнаком: “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ” НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ бр. јн 01/2018. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до  12.марта 2018. године до 10:00 часова. Јавно отварање 

понуда одржаће се 12. марта 2018. године у 10:15 часова. 

Неблаговремену понуду, по окончању поступка отварања, наручилац ће вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

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.  

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. 

Понуда мора да садржи: 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку 

јавне набавке мале вредности ( поглавље IV конкурсне документације). 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку 

јавне набавке мале вредности – уколико се понуда подноси са подизвођачем  

( поглавље IV конкурсне документације). 

 Доказе о испуњености додатног услова за учешће у поступку јавне набавке 

(поглавље IV конкурсне документације). 

 Образац понуде (поглавље VI конкурсне документације). 
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 Модел уговора (поглавље VII конкурсне документације). 

 Образац структуре цене – опис и спецификација (поглавље VIII конкурсне 

документације). 

 Образац трошкова припреме понуде (поглавље IX конкурсне документације). 

 Образац изјаве о независној понуди (поглавље X конкурсне документације). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати 

и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о 

независној понуди, изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији ( изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који чини саставни део заједничке помуде сагласно чл. 81. Закона. 

           

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке је обликован у  2 партије. 

Хемијска и дезинфекциона средства,  

Метле – откуп пољопривредних производа. 

Покреће се поступак за партију 1. – Хемијска и дезинфекциона средства.  

 

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. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТРЖНИЦА” НИШ, Ђуке Динић бр. 4, Ниш, са 

назнаком: 

“ Измена понуде за јавну набавку добара, - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН бр. 01/2018. – НЕ ОТВАРАТИ” или 
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“ Допуна понуде за јавну набавку добара, - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН бр. 01/2018. – НЕ ОТВАРАТИ” или 

“ Опозив понуде за јавну набавку добара, - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН бр. 01/2018. – НЕ ОТВАРАТИ” или 

“ Измена и допуна  понуде за јавну набавку добара, - НАБАВКА СРЕДСТАВА 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН бр. 01/2018. – 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 ( поглавље VI ), 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 ( 

поглавље 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 изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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): Закона и то: 

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењеу 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 изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

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 захедничку 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. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање извршити након испоруке, а у року од  45 дана од 

пријема фактуре. Обрачун ће се вршити према стварно испорученим количинама. Понуђачу 

није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Начин испоруке: испорука добара ће се вршити сукцесивно по захтеву и налогу 

овлашћеног представника НАРУЧИОЦА. 
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Рок испоруке: Не може бити дужи од 24 сата од захтева НАРУЧИОЦА. 

Место ( испоруке, извршења услуге, извођења радова) 

На адресу НАРУЧИОЦА, у договору са наручиоцем. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. Закона. 

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

одвојено искаже у динарима. 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке 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 или 

својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01/2018.” 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 
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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. 

Закона. 

12. 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. Закона). 

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, односно његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор наповољније понуде ће се извршити применом критеријума “ Најнижа понуђена 

цена”. 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 рок важења понуде. 
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15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дати под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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. ( 

Образац изјаве из поглавља IV одељак 3). 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

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

пословно удружење у њихово име. 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештењео поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

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 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достaвљања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоровати 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. 
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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.  

Садржина захтева за заштиту права прописана је чланом 151.став 1. ЗЈН. Ако поднети захтев 

за заштиту права не садржи обавезне елементе прописане чланом 151.став 1. ЗЈН наручилац 

ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,позив на број: 

број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: 

буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. _______________од _______________за јавну набавку добара НАБАВКА 

СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЈН бр. 01/2018, за партију 1. – 

Хемијска и дезинфекциона средства.  

 

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: 

 
 

Телефaкс: 

 

 

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 – за јавну набавку добара, НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ЈН бр. 01/2018, партија 1 – Хемијска и дезинфекциона средства  

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-ом: 

 

 

 

Рок важења понуде 

(мин. 30 дана од дана отварања понуда) 

 

_____ дана од дана отварања понуда 

 

Начин и рок испоруке: 

 

Сукцесивно, по потреби Наручиоца, 

најкасније у року од 24 часа од пријема 

захтева Наручиоца 

 

 

               Датум                                               М. П.                       Понуђач 

____________________                                                    _______________________ 

 

Напомена: 

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. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

                “ Т Р Ж Н И Ц А “ 

Ђуке Динић бр. 4, Ниш 

Број: 

Дана: 

Н И Ш 

 

УГОВОР 

О НАБАВЦИ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

За партију 1- Хемијска и дезинфекциона средства 

 

Закључен у Нишу, дана           2018. године, између: 

1. ЈКП “ТРЖНИЦА” НИШ, са седиштем у Нишу, ул. Ђуке Динића бр. 4, ПИБ 

100668541, матични број 7174306, текући рачун бр. 105-1619-22 код АИК банке, 

које заступа Горан Ђорђевић, директор, у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ 

 

И 

 

2. _________________________, са седиштем у _____________________________,  

ул._____________________ бр. _______, ПИБ _____________________, матични 

број _________________, текући рачун бр. _________________________ код 

______________________ банке, које заступа ____________________________, 

директор, у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ 

 

Ако је поднета понуда групе понуђача – заједничка понуда 

2. _________________________, са седиштем у _____________________________,  

ул._____________________ бр. _______, ПИБ _____________________, матични 

број _________________, текући рачун бр. _________________________ код 

______________________ банке, које заступа ____________________________, 

директор, у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ, који заједнички наступа са : 

2.1._________________________, са седиштем у _____________________________,  

ул._____________________ бр. _______, ПИБ _____________________, матични 

број _________________, које заступа __________________________________ 

 

2.2._________________________, са седиштем у _____________________________,  

ул._____________________ бр. _______, ПИБ _____________________, матични 



 

25/34 
 

број _________________, које заступа __________________________________ 

 

2.3._________________________, са седиштем у _____________________________,  

ул._____________________ бр. _______, ПИБ _____________________, матични 

број _________________, које заступа __________________________________ 

 

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ____________________ од 

________________ године је саставни део овог уговора. 

 

ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- да је НАРУЧИЛАЦ дана 14. фебруара 2018. године  под бројем 261-65/18-1 

донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: НАБАВКА 

СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, 39830000 – производи за 

чишћење - према општем речнику набавке. 

 

- да је НАРУЧИЛАЦ објавио Позив за подношење понуде број 

_____________ од 2018. године, на Порталу јавних набавки као и на 

интернет адреси Наручиоца www.trznicanis.rs и спровео поступак за избор 

најповољније понуде; 

 

- да је НАРУЧИЛАЦ донео  Одлуку о додели уговора број _____________ 

од, којом је изабрао понуду ИСПОРУЧИОЦА бр. _______ од  ________ 

године као најповољнију понуду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

            

НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИСПОРУЧИЛАЦ преузима да за НАРУЧИОЦА изврши 

испоруку производа за чишћење, у свему према Понуди ИСПОРУЧИОЦА број 

_____________ од _____________ године и јединичним ценама из Описа и 

спецификације који чине саставни део овог уговора. 

 

Ако је понуда поднета са подизвођачем/ подизвођачима 

 

 

Члан 2а. 

http://www.trznicanis.rs/
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ИСПОРУЧИЛАЦ  је део посла који је предмет овог уговора - ______________________ 

поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________________ са седиштем у _______________, 

ул. ________________________ бр. ________, ПИБ _____________, матични број  

_____________________ , а који чине ________ % од укупне уговорене вредности. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  је део посла који је предмет овог уговора - ______________________ 

поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________________ са седиштем у _______________, 

ул. ________________________ бр. ________, ПИБ _____________, матични број  

_____________________ , а који чине ________ % од укупне уговорене вредности. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ у потпуности одговара за извршење Уговора. 

 

ВРЕДНОСТ 

Члан 3. 

Укупна вредност добара из члана 2. овог уговора без обрачунтог ПДВ-а износи 

____________ динара, ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи 

____________динара. Уговорена цена је фиксна. 

Јединична цене из понуде ИСПОРУЧИОЦА су фиксне. У цену је укључено све 

неопходно за реализацију предмета уговора. 

 

ОБРАЧУН И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Обрачун ће се вршити према стварно испорученим количинама. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање из члана 3. овог уговора изврши након 

испоруке, а у року од 45  дана од дана пријема фактуре на текући рачун 

ИСПОРУЧИОЦА бр. ___________________ код ______________________ банке. 

Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане Законом. 

 

НАЧИН, МЕСТО И РОКОВИ ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 

Испорука производа за чишћење ће се вршити сукцесивно по захтеву и налогу 

овлашћеног представника НАРУЧИОЦА. 

ИСПОРУЧИЛАЦ  се обавезује да добра испоручи на адресу НАРУЧИОЦА, у договору 

са НАРУЧИОЦЕМ.  

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује за предмет овог уговора испоручи у року од 24 часа, 

рачунајући од тренутка пријема захтева НАРУЧИОЦА. 

 

КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 6. 
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ИСПОРУЧИЛАЦ је сагласан у вези са испоруком, од моментазакључења овог уговора 

па све до испоруке у договореном року, сарађује са НАРУЧИОЦЕМ. 

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник 

НАРУЧИОЦА извршиће уз присуство представника ИСПОРУЧИОЦА. 

 

Члан 7. 

НАРУЧИЛАЦ има право на рекламацију примљеног предметног добра уколико се 

установи да испоручено добро не одговара траженом квалитету, односно да је рок 

употребе истекао или се установе недостаци који нису проузроковани од стране 

НАРУЧИОЦА. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговорoм, непосредно примењује одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем 

Анекса уз овај Уговор, у свему у скалду са одредбама Закона о јавним набавкама ( “ Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Измена и подуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фикна током важења 

Уговора. 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно у духу 

добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у Нишу. 

 

Члан 11. 

Овај уговор се закључује за период од годину дана, рачунајући од дана закључења 

уговора. 

Овај уговор се сматра закљученим од дана потписивања Испоручиоца. 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два уручују 

ИСПОРУЧИОЦУ, а два задржава НАРУЧИЛАЦ. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                              ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

      ДИРЕКТОР                                                                            ДИРЕКТОР 

_________________                                                            ____________________ 

Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек. 
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НАПОМЕНА 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач из оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

негативне референце. 

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може, 

потписати и оверити печатом. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА  

ЗА ЈН бр. 01/2018 

 

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

Партија 1 –Хемијска и дезинфекциона средства  

Ред. 

број  
Опис добра  

Јед. 

мере  

Количи- 

на  

 

Цена по 

јединици мере 

(без ПДВа)  

Вредност 

(без  ПДВа) 

1.  

Течни детерџент за суђе, 

 сензитив са глицерином, 900мл „Feri“или 

одговарајући, састав:ма 

ње од 5% нејонских састојака, од 5-15% 

анјонских  састојака,          

бензисотилазолинон,  феноксиетанол, 

гераниол, лимонен, мирис.  

ком  150      

2.  

Wc санитар,  

750 мл у гелу, састав: средство на бази 

сулфаминске киселине, мање од 5% нејонских 

активних материја, мирис.   

ком  150     

3.  

Средство за чишћење стаклених површинa,  без 

пумпице 750 мл. „Mer clean“или одговарајући, 

састав; мање од 5% нејонских састојака,од 5 до 

15% анјонских састојака, активна пена.  

ком  60     

4.  

 Средство за чишћење стаклених површина, са 

пумпицом, 750 мл. „Mer clean“или 

одговарајући,састав;мање од 5% нејонских 

састојака,од 5 до 15% анјонских састојака,активна 

пена.  

ком  60      

5.  

Сона киселина,  

 неопходно je да садржи  

16-18&% HCL. 1л 
лит  100      

6.  

Течно абразивно средство   

„CIF LIMUN“ 500 мл  или 

одговарајући,састав;мање од 5% нејонских 

састојака,од 5 до 15% анјонских састојака,агенс за 

избељивање на бази хлорина, сапун, пафеум, 

бензисотхиазолиноне, гераниол, лимонене.   

ком  24      
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7.  
Гранулат за дезинфекцију 

 1 кг   „Сафе грануле“ или одговарајући  
кг  20     

8.  
Сапун за руке  

антибактеријски  100 гр. „Aro“ или одговарајући  
ком  120      

9.  

Паста за руке   
500 гр. „Panol pasta“ или одговарајућа, састав 

;Calcium Carbonate, Sodium 
dodecylbenzensulfonate,  

Triethanolamine dodecylbenzensulfonate, 

Glycerin,Parfum,Formaldehide.  

ком  20      

10.  
Сунђер велики  

са абразивом и жљебом, 150х95х45мм  
ком  10      

11.  

Сунђер мањи   

„Топ Гланц“ или  

одговарајући са абразивом, 95х70х45мм 2/1  

пак  150      

12.  

Трулекс крпа  

комадно паковање 1/1, 100% природни 

материјал, 18х20цм, могућност искувавања 

на 90
0
 C  

ком  24      

13.  

Кухињске крпе  

 100%  памук, димензије 50 х70 цм, тежина крпе је 

160 g/m
2  

  

ком  20      

14.  

Средство за чишћење санитарија  

 750 мл „Domestos“или одговарајући, 

састав;мање од 5% нејонских састојака, сапун, 

парфем, избељивач на бази хлора,средство за 

дезинфекцију натријум хипохлорита 4,8гр на 

100гр.  

ком  140       

15.  Ресе за бриско 

 180гр памучне, дуже  

ком  80      

16.  
Сет бриско   

(канта, дршка чвршћа метална и ресе)  ком  10      

17.  

Уложак за зогер,  

 резервни сунђер за зогер, специјални супер 

упијајући сунђер плаве боје  

ком  70      

18.  
Зогер комплет  

за под супер упијајући са подесивом дршком   
ком  50      

19.  
Куглице за писоар,  
1000гр Конзистенција чврста, јаког мириса 30% 

анјонских површинских активних ствари 

pak 10 

 

  

20.  
Вреће за смеће  

120лит 700х1100мм са назнаком „Extra Strong“  
ком  500      

21.  
Вреће за смеће  

40лит 460х600мм, нерециклиране, биоразградиве  
ком  500      
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22.  

Течни сапун 

 Паковање од 5 l Течни сапун на бази 

хлорхексидин-диглуконата минимум 0,3% 
ком 30     

23.  

Асепсол  
100мл раствора садржи 5гр. 

бензалконијумхлорида (алкидиметил 

бензамонијум хлорид 

л 60 

 

  

24.  

Метла сиркова  

5х шивена са дрвеном дршком.Тежина метле 

850гр, дужина дршке 105цм.  

ком  100      

25.  

Тоалетни папир, 

 паковање 24/1, састав 100% целулоза, бели, 

двослојни, тежина једне ролне је минимум 60gr  
пак.  100     

26.  

Убруси у ролни, 

 паковање 2/1, тежина једне ролне убруса је 

минимум 160 gr Састав:100% целулоза, 

двослојни  

пак.  50     

27.  

Жица за рибање  

„Јорк Мега“ или одговарајућа, велика спирална 

жица за посуђе, ростфрај  

ком  24      

28.  

Уложак - допуна и корпица за WC шкољку  

са течним пуњењем за дезинфекцију и 

освежавање, паковање минимум 50 ml, Бреф или  

одговарајуће 

ком  20      

29.  
Јеленска кожица  

ПВА универзална у ПВЦ туби, димензија 43х32цм ком  10      

30.  
Готова течност за ветробране до – 20 C, у 

паковању од 1 л. 
л 20   

31.  

Гумене рукавице  

за домаћинство „ТOP STAR“  или одговарајућа, 

постављене, од латекса, непромочиве, различитих 

величина..  

пар  50      

32.  

Рукавице „БЕСТ“ 

 мушке  или одговарајуће,  памучна подлога 

мочена у латекс  

пар  50      

33.  Освеживач простора  

у спреју 300мл  

ком  20     

34.  Стругач за лед, пластични са дршком  ком  10     

35.  
Кесе за усисивач Кеrher  

Профессионал Т12/1оригинално паковање, 10/1  

пак 1 
   

36.  Течни хлор, у бурету од 75 л буре 5   
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 УКУПНО БЕЗ ПДВ -А:  
   

 ПДВ:    

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ  
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ НАБАВКЕ  

У складу са чланом 88. Став 1. Закона , понуђач 

____________________________________________________________________________, 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

УКУПНА 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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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона, 

_______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у понуду у поступку 

јавне набавке добара, НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН бр. 

01/2018 , за партију 1. – Хемијска и дезинфекциона средства.  

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, 

наручилац 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 

закона 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) Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 


