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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,  број 124/2012, 

у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни  

број 8/05/4-3 од 19.03.2014. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку,  

деловодни број 9/05/4-4 од 19.03.2014. године, Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМEНТAЦИЈУ 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 - ДОБРА: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - 

 

ЈН број: 1.1.1/14  

 

 

Конкурснa докумeнтaцијa сaдржи: 

 

 

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, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

5-7 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

8-13 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14-20 

VI Образац понуде 21-27 

VII Модел уговора 28-30 

VIII Образац трошкова припреме понуде 31 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Дом ученика средњих школа  

„Бранково коло“ 

21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3 

Интернет страница:  www.dombrankovokolo.rs     

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

На ову јавну набавку ће се примењивати и: 

- Закон о општем управном поступку, 

- Закон о облигационим односима, 

- Закон о безбедности и здрављу на раду, 

- Прописи и нормативи везани за добра која су предмет јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.1.1/14 је набавка добара, и то: материјали за одржавање 

хигијене 

ОРН:   33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете 

             39830000  Производи за чишћење 

 

 

4. Ова јавна набавка није резервисана јавна набавка. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
* Лица за контакт: Драгица Самарџић 

* Е-маил: office@dombrankovokolo.rs   

*  Телефон/факс: 021/422-784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dombrankovokolo.rs/
mailto:office@dombrankovokolo.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
1.1. Предмет јавне набавке број 1.1.1/14 је набавка добара – и то: 

       Материјали за одржавање хигијене 

 

1.2. Назив и ознака из ОРН:  

33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете 

            39830000  Производи за чишћење 

 

 

2. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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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. 

 

 
3.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  

 
Редни 

број 
 

Назив производа 
 

Јединица 

мере 
 

Количина 
 

Опис 

 

1.  Микрофибер крпа ком 50 микрофибер, димензије 

мин. 34х34 цм, могућност 

прања на 60˚, намењено 

за чишћење и одржавање 

свих врста површина, топ 

стар или одговарајуће 

2.  Трулекс крпа (паковање 3/1) пак 100 Димензије 20цмх20цм, 

паковање од 3 ком. 

3.  Рукавице за домаћинство ком 360 У пару, гумене рукавице 

за вишекратну употребу; 

величина Л и М, виледа 

сензитив или 

одговарајуће 

4.  Рукавице термоотпорне ком 20 У пару, за професионалну 

употребу у кухињи 

5.  Жица за рибање судова, 2/1 ком 200 Спирала, за рибање већих 

флека и нечистоћа, од 

нерђајућег челика,  

6.  Сунђер са абразивом - већи ком 800 Профилисан рукохвату, 

димензије 95х70х45 мм 

7.  Сунђер са абразивом - мањи ком 300 Профилисан рукохвату, 

димензије 95х65х25 мм 

8.  Канте за воду (са поклопцем) ком 150 Пластичне са ручком, 12 

л, браон боје 

9.  Овална кофа са оцеђивачем ком 30 Све исте боје 

10.  Бриско уложак ком 100 Кончани или микрофибер 

11.  Дршка за бриска ком 100 Метална, мин. Дужине 

1,2 м 

12.  Партвиш - четка ком 20 Четка са 

металном/алуминијумско

м дршком, мин. Дужине 

1,2 м 

13.  Канте за смеће, педалке ком 15 Металне, инокс, 

запремине мин. 12 л 

14.  Корпа за папир, 

канцеларијске, 

ком 50 Пластичне, браон боја, 

запремина мин 8 л 

15.  Метла, сиркова, велика ком 40 Пет пута прошивена 

16.  Метла, сиркова, мала ком 10 Двоструко прошивена 

17.  Лопатица за смеће ком 50 Мала пластична 

18.  Пајалице ком 5 Са телескопским штапом 

од 3м 

19.  Пајалица овална ком 5  

20.  Tapet četka ком 20  
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21.  Брисач прозора ком 5 Са телескопом од 3 м 

22.  Крпа за под ком 70 Димензије 70 х 110 цм, 

обрубљена и упакована у 

фолију 

23.  ВЦ четка сет ком 50 Беле боје, пласничне 

24.  Џакови за смеће, црна боја, 

120 л,  

паковањ

е 

400 Дим. 70х110, паковање 

1/10 

25.  Џакови за смеће, црна боја, 60  

л 

ком 200 Дим. 60х72 
Паковање 1/10 

26.  Кесе за смеће паковањ

е 

20 Кесе за смеће мале, црне 

боје, са ручком, 100 ком 

(паковање) 

27.  Кесе за усисивач паковањ

е 

30 Усисивач „Bosch“, Тип 

„K“ i Tип „G“ 

28.  Спреј за намештај ком 50 Пронто или одговрарајуће 

29.  Средство за бељење веша л 100  

30.  Средство за скидање флека, 

450 мл 

ком 60 Течни, Ваниш или 

одговарајуће 

31.  Омекшивач за веш 2/1 ком 70  

32.  Средство за дезинфекцију л 150 Асепсол или одговарајуће 

33.  Универзално средство за 

дезинфекцију, 1/1 

кг 15 NDI-Safe грануле или 

одговарајуће 

34.  Даска за пеглање ком 5  

35.  Пресвлака за даску (за пегл.) ком 5  

36.  Сталак за сушење веша ком 10 Метални, расклопиви 

37.  Течно абразивно средство за 

прање и чишћење, 500 мл 

ком 200 Циф или одговарајуће 

38.  Средство за прање посуђа л 800 Фери сензитив или 

одговарајуће 

39.  Средство за чићење подова и  

терацо површина, паковање 

1/1 

л 550 Ајакс или одговарајуће 

40.  Средство за чишћење паркета 

и ламината, 750 мл 

ком 100 Пронто лего 5 ин 1 или 

одговарајуће 

41.  Средство за чишћење 

керамичких плочица 

санитарија, 1/1 

л 300 Које садржи: <5% 

нејонске ПАМ, мирис и 

остало,  Мр Пропер или 

одговарајуће  

42.  Средство за чишћење WC 

шоља, писоара, 750 мл 

ком 1200 Течно средство, мирис 

боровине, Мер санит вц 

или одговарајуће 

43.  Средство за чишћење 

површина од инокса, 500мл 

ком 40 Ахел инох или 

одговарајуће 

44.  Восак за паркет, 750 мл ком 150 Које садржи: <5% 

нејонских фосфатних 

састојака и остало,   

Пронто или одговарајуће  

45.  Средство за чишћење стакла, 

750 мл 

ком 250 Које садржи мирис, 

течност, алкохол и 

активну пену, Мер цлин  

или одговарајуће 

46.  Средство  - спреј за чишћење ком 70 Ајакс или одговарајуће 
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рерне 

47.  Освеживач за WC шољу, 2/1 ком 150 Бреф или одговарајуће 

48.  Прашак за веш, 3/1 ком 50 Мерих или одговарајуће 

49.  Инсектицид спреј ком 15  

50.  Дестилована вода, 5/1 ком 25  

51.  Алу фолија 150 м ком 30  

52.  Кеса бакаларска 2 л кг 150  

53.  Крема за руке, ПХ неутрална, 

са екстрактом камилице, 200 

мл 

ком 100  

54.  Папирни убруси, 100% 

целулоза, бели, пак. 5/1 

пак 50 Папирни убруси за руке 

„Торк“ или одговарајући 

55.  Тоалет папир, ролна, 

трослојни, 100% целулоза, 

бели, пак. 10/1 

пак 30 Перфекс или одговарајуће 

56.  Салвете, 50/1 ком 20  

57.  ПВЦ чаша, 2дл, 100/1 пак 1200  

58.      

59.  Течни детергент за машинско 

прање белог посуђа за машину 

„Winterhalter F65“, 25 л 

лит 600  

60.  Течни детергент за машинско 

прање белог суђа за машину 

„Winterhalter F200“, 25 л 

лит 600  

61.  Течни детергент за машинско 

испирање посуђа за машину 

„Winterhalter B100N“, 10 л 

лит 150  

62.  Индустријска со 

„Winterhalter“, 25/1 

кг 300 Saltech  или одговарајуће 

63.  Средство против каменца за 

веш машину, 500 гр 

ком 40 Calgon или одговарајуће 

 

 

 

3.2. Понуђена средства морају бити у одговарајућем паковању са декларацијом о 

произвођачу и морају задовољавати минималне техничке карактеристике дате у 

табели. 

 

3.3. Испорука добара: према захтеву наручиоца  - сва добра наведена у 

спецификацији понуђач је дужан да испоручи у року од 15 (петнаест) дана од дана 

закључења уговора. 

 

3.4. Плаћање: Плаћање се врши у укупном уговореном износу, у року од 15 дана од 

дана испоруке уговорених добара и испостављања фактуре понуђача, са 

отпремницом. 

 

3.5. У цену укалкулисати и трошкове испоруке на адресу наручиоца. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И У   ПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 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 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) 

Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

4) 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); 

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

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. За учешће у поступку предметне јавне набавке, нису предвиђени додатни услови, 

дефинисани чланом 76. Закона. 

 

 

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 и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

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.  

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

* Испуњеност обавезних 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 члана 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. 

 

 

* 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, 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. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

      

У складу са члaном 77. стaв 4. ЗЈН, Нaручилaц одрeђујe дa сe испуњeност условa докaзујe 

достaвљaњeм изјaвe овлaшћeног лицa понуђaчa. 

 

 

Рaди учeствовaњa у поступку јaвнe нaбaвкe мaлe врeдности - добара, ЈН број: 1.1.1/14, и 

то: материјали за одржавање хигијене. 

 

Понуђaч: _____________________________________________________________________ 

Сeдиштe понуђaчa: ____________________________________________________________ 

Aдрeсa сeдиштa понуђaчa: ______________________________________________________ 

Мaтични број: _________________________________________________________________ 

Шифрa дeлaтности: ____________________________________________________________ 

ПИБ: ________________________________________________________________________ 

 

дaјe слeдeћу 

 

ИЗЈAВУ 

 

Под пуном мaтeријaлном и кривичном одговорношћу потврђујeм дa испуњaвaм условe из 

члана 75. стaв 1. тaчкa 1. – 4. Закона о јавним набавкама.    

     

М.П. 

У  _______________         ____________________ 

Дaтум:  ___________         Понуђач 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 

 

 

 
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

       

 

 

У складу са члaном 77. стaв 4. Закона, Нaручилaц одрeђујe дa сe испуњeност условa 

докaзујe достaвљaњeм изјaвe овлaшћeног лицa подизвођaчa. 

 

 

Рaди учeствовaњa у поступку јaвнe нaбaвкe мaлe врeдности - добара, ЈН број: 1.1.1/14, и 

то: материјали за одржавање хигијене, 

Подизвођaч: __________________________________________________________________ 

Сeдиштe подизвођача: __________________________________________________________ 

Aдрeсa сeдиштa подизвођaчa: ___________________________________________________ 

Мaтични број: _________________________________________________________________ 

Шифрa дeлaтности: ____________________________________________________________ 

ПИБ: ________________________________________________________________________ 

 

дaјe слeдeћу 

 

ИЗЈAВУ 

 

Под пуном мaтeријaлном и кривичном одговорношћу потврђујeм дa испуњaвaм условe из 

чл. 75. стaв 1. тaчкa 1. – 4. Закона о јавним набавкама.  

        

М.П. 

У  _______________         ____________________ 

Дaтум:  ___________                 Подизвођач 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

 
 

 

 

 
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,  

                                                                            (Понуђач) 

даје:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности  - набавке добара и то: материјали за одржавање 

хигијене, ЈН број: 1.1.1/14, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
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У складу са  чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и чланом 8. став 1. тачка 20.  

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 

и 104/13)  

 

Понуђач _________________________________________________________________ ,  

         (назив и седиште понуђача), 

 

даје 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

           Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при 

састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН број: 1.1.1/14   - 

набавка добара, материјала за одржавање хигијене, поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

           Такође изјављујем, да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност 

за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

 

 

 

     Датум                                                                             

________________                                                      ___________________________ 

                                                                                             Име и презиме овлашћеног лица           

М.П. 

          ___________________________ 

                                                       Потпис овлашћеног лица 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује 

понуђач за подизвођача. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, осим ако 

споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике 

у заједничкој понуди. 

 

Образац копирати у потребном броју. 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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5. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 
5.2. 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: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови 

Сад, Епископа Висариона 3, 21000 Нови Сад, са назнаком:  

 

,,Понуда за јавну набавку добара и то: материјали за одржавање хигијене, ЈН број: 

1.1.1/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

25.04.2014. године, до 12,00 часова. 

 

Отварање понуда је јавно и одржаће се у просторијама Дома ученика, улица 

Епископа Висариона 3, истог дана у 13,00 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.  

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: 

1. Изјаву о испуњенсти услова из члана 75. Закона, у поступку јавне набавке мале 

вредности, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и 

оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, односно у случају 

заједничке понуде, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача  и оверена печатом; 

2. Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона, у поступку јавне 

набавке мале вредности, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица подизвођача;   

3. Образац понуде понуђач мора да попуни у складу са спецификацијом из конкурсне 

документације, овери печатом и потпише. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати страницу документације за сваког 

члана групе). 

 

4. Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача на последњој страни модела 

уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  
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5. Образац Изјаве о независној понуди, попуњену, потписану и оверену печатом од 

стране овлашћеног лица понуђача; 

6. Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, попуњен, 

потписан и оверен печатом; 

7. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и 

оверен од стране свих понуђача из групе понуђача. 

 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 

недвосмислена, откуцана или читко попуњена, оверена печатом и потписом овлашћеног 

потписника. 

Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити. 

Свака исправка, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом 

или печатом понуђача. 

 
5.3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5.5. 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: Дом ученика 

средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, Епископа Висариона 3,  са назнаком: 

- „Измена понуде за јавну набавку добара – материјали за одржавање хигијене, ЈН број: 

1.1.1/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

- „Допуна понуде за јавну набавку добара – материјали за одржавање хигијене, ЈН број: 

1.1.1/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

- „Опозив понуде за јавну набавку добара – материјали за одржавање хигијене, ЈН број: 

1.1.1/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – материјали за одржавање хигијене, 

ЈН број: 1.1.1/14 - 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. 

 
5.6. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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 конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из у конкурсној документацији). 

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. 

 
5.8. 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) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из конкурсне документације). 

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. 
 

 

 

 

 

 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Плаћање се врши у укупном уговореном износу, у року од 15 дана од дана испоруке 

уговорених добара и испостављања фактуре понуђача, са отпремницом. 

   

5.9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара 

Испоруку добара понуђач је дужан да испоручи у року од 15 (петнаест) дана од 

дана закључења уговора. 

Место испоруке добара је на адреси наручиоца: 

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ 

21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3 

 

5.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 50 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 на може мењати 

понуду. 

 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора да буде исказана у динарима, без ПДВ-а, 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 припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора 

о јавној набавци.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

  
5.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ 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., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За предметну јавну набавку наручилац не захтева средство обезбеђења за 

озбиљност понуде. 
 

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

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

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, путем поште на адресу 

наручиоца, електронске поште на e-mail: office@dombrankovokolo.rs , или факсом на број 

021/422-784, сваког радног дана, од понедељка до петка – од 8:00 – 14:30 часова. 

Сви захтеви поднети ван овог времена сматраће се поднетим наредног дана. 

Захтеви се подносе најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Уколико је документ из поступка предметне јавне набавке достављен од стране наручиоца 

путем електронске поште или факсом, заинтересовано лице, односно понуђач је ДУЖАН 

да потврди пријем тог документа, на исти начин, како би наручилац имао доказ да је 

извршено уредно достављање. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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, ЈН број: 

1.1.1/14”. 

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.  

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. 

 
5.15. 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, 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.  

 
5.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив.  

mailto:office@dombrankovokolo.rs
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Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од 

укупне вредности уговора без пореза, 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 
5.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“.  

 
5.18. 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 која је раније предата наручиоцу. 

 
5.19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве је саставни 

део конкурсне документације). 

  
5.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
 

5.21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

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

office@dombrankovokolo.rs, факсом на број 021/422-784, или препорученом пошиљком са 

повратницом.  

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 обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  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 јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке.  
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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.  

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

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
5.22. 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) Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара и то: 

материјали за одржавање хигијене, ЈН број: 1.1.1/14. 

 

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. 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Материјали за одржавање хигијене, ЈН број: 1.1.1/14. 
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Укупна цена, без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Плаћање се врши у укупном 

уговореном износу, у року од 

15 дана од дана испоруке 

уговорених добара и 

испостављања фактуре 

понуђача, са отпремницом. 

 

Рок испоруке 

 

Не може бити дужи од 15 дана 

од дана закључења уговора 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 50 

дана) 

 

Место и начин испоруке: Фцо – Дом ученика средњих 

школа «Бранково коло» Нови 

Сад, Епископа Висариона 3 

 

 

 

 

 

 

              Датум                                Понуђач 

    М. П.  

_______________________                       __________________________ 

 

 

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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6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

 
Р. Б. Назив производа Ј. М. Кол. Јединична  

цена без 
ПДВ-а 

Зависни  
трошкови 

Стопа  
ПДВ-а 

Износ  
ПДВ-а 

на  
јединичну 

цену 

Укупна 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а на 
Укупну цену 

УКУПНА ЦЕНА 
(са ПДВ-ом) 

1.  Микрофибер крпа ком 50        

2.  Трулекс крпа (паковање 3/1) пак 100        

3.  Рукавице за домаћинство ком 360        

4.  Рукавице термоотпорне ком 20        

5.  Жица за рибање судова, 2/1 ком 200        

6.  Сунђер са абразивом - већи ком 800        

7.  Сунђер са абразивом - мањи ком 300        

8.  Канте за воду (са поклопцем) ком 150        

9.  Овална кофа са оцеђивачем ком 30        

10.  Бриско уложак ком 100        

11.  Дршка за бриска ком 100        

12.  Партвиш – четка ком 20        

13.  Канте за смеће, педалке ком 15        

14.  Корпа за папир, канцеларијске, ком 50        

15.  Метла, сиркова, велика ком 40        

16.  Метла, сиркова, мала ком 10        

17.  Лопатица за смеће ком 50        

18.  Пајалице ком 5        

19.  Пајалица овална ком 5        

20.  Tapet četka ком 20        

21.  Брисач прозора ком 5        

22.  Крпа за под ком 70        

23.  ВЦ четка сет ком 50        

24.  Џакови за смеће, црна боја, 120 л,  Пак. 400        

25.  Џакови за смеће, црна боја, 60  л Ком 200        
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Р. Б. Назив производа Ј. М. Кол. Јединична  
цена без 
ПДВ-а 

Зависни  
трошкови 

Стопа  
ПДВ-а 

Износ  
ПДВ-а 

на  
јединичну 

цену 

Укупна 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а на 
Укупну цену 

УКУПНА ЦЕНА 
(са ПДВ-ом) 

26.  Кесе за смеће Пак. 20        

27.  Кесе за усисивач пак 30        

28.  Спреј за намештај ком 50        

29.  Средство за бељење веша л 100        

30.  Средство за скидање флека, 450 мл ком 60        

31.  Omekšivač за веш 2/1 ком 70        

32.  Средство за дезинфекцију л 150        

33.  Универзално средство за  
дезинфекцију, 1/1 

кг 15        

34.  Даска за пеглање ком 5        

35.  Пресвлака за даску (за пегл.) ком 5        

36.  Сталак за сушење веша ком 10        

37.  Течно абразивно средство за  
прање и чишћење, 500 мл 

ком 200        

38.  Средство за прање посуђа л 800        

39.  Средство за чићење подова и  
терацоповршина, паковање 1/1 

л 550        

40.  Средство за чишћење паркета и  
ламината, 750 мл 

ком 100        

41.  Средство за чишћење керамичких  
плочица санитарија, 1/1 

л 300        

42.  Средство за чишћење WC шоља,  
писоара, 750 мл 

ком 1200        

43.  Средство за чишћење површина  
од инокса, 500мл 

ком 40        

44.  Восак за паркет, 750 мл ком 150        

45.  Средство за чишћење стакла, 750 мл ком 250        

46.  Средство  - спреј за чишћење рерне ком 70        
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Р. Б. Назив производа Ј. М. Кол. Јединична  
цена без 
ПДВ-а 

Зависни  
трошкови 

Стопа  
ПДВ-а 

Износ  
ПДВ-а 

на  
јединичну 

цену 

Укупна 
Цена без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а на 
Укупну цену 

УКУПНА ЦЕНА 
(са ПДВ-ом) 

47.  Освеживач за WC шољу, 2/1 ком 150        

48.  Прашак за веш, 3/1 ком 50        

49.  Инсектицид спреј ком 15        

50.  Дестилована вода, 5/1 ком 25        

51.  Алу фолија 150 м ком 30        

52.  Кеса бакаларска 2 л кг 150        

53.  Крема за руке, ПХ неутрална,  
са екстрактом камилице, 200 мл 

ком 100        

54.  Папирни убруси, 100% целулоза,  
бели, пак. 5/1 

пак 50        

55.  Тоалет папир, ролна, трослојни,  
100% целулоза, бели, пак. 10/1 

пак 30        

56.  Салвете, 50/1 ком 20        

57.  ПВЦ чаша, 2дл, 100/1 пак 1200        

58.  Течни детергент за машинско  
прање белог посуђа за машину  
„Winterhalter F65“, 25 л 

лит 600        

59.  Течни детергент за машинско  
прање белог суђа за машину  
„Winterhalter F6200“, 25 л 

лит 600        

60.  Течни детергент за машинско  
Испирање посуђа за машину  
„Winterhalter B100N“, 10 л 

лит 150        

61.  Индустријска со „Saltech“, 25/1 кг 300        

62.  Средство против каменца за веш  
машину, 500 гр 

ком 40        
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Материјала за одржавање хигијене 

 

 

Закључен у Новом Саду,  дана _________ 2014. године, између: 

Наручиоца: 

Дома  учeникa  срeдњих  школa   

„Брaнково коло“,  

са седиштем у Новом  Сaду, Eпископa Висaрионa 3,   

ПИБ: 100277842, 

Матични број: 08066213, 

Број рачуна: 840-125661-87 код Управе за трезор, 

Телефон/факс: 021/422-784, 

когa  зaступa  

Стеван Филиповић, дирeктор Домa, (у дaљeм тeксту нaручилaц) 

и 

____________________________________________________________________________ 

са седиштем у  _____________________________, улица ____________________________, 

ПИБ:     __________________________,   

Матични број: __________________________ 

Број рачуна:___________________,  Назив банке:__________________________, 

Телефон: ___________________, Телефакс: _______________________________, 

кога заступа: __________________________________________________________________  

(у даљем тексту: добављач) 

и 

____________________________________________________________________________ 

са седиштем у  _____________________________, улица ____________________________, 

ПИБ:     __________________________,   

Матични број: __________________________ 

Број рачуна:___________________,  Назив банке:__________________________, 

Телефон: ___________________, Телефакс: _______________________________, 

кога заступа: __________________________________________________________________  

(у даљем тексту: добављач) 

 

Основ уговора: 

ЈН број: 1.1.1/14 

Број и датум одлуке о додели уговора _____________________________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______________ од __________ 2014. године 

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка добара – материјала за одржавање хигијене, у складу са 

врстом, количином и карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији наручиоца 

за ЈН број 1.1.1./14, број 23/05/4-6 од 17.04.2014. године и понуди изабраног понуђача број 

_______ од __________ 2014. године, која чини саставни део овог уговора.  
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Члан 2. 

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог 

пореза на додату вредност износи _____________________________________ динара. 

 

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим 

порезом на додату вредност износи ___________________________________ динара. 

 

 

Члан 3. 

Добављач гарантује да понуђена добра задовољавају услове квалитета у складу са 

прописаним стандардом за ту врсту добара, те се обавезује да приликом испоруке добара  

буду у оригиналном паковању са декларацијом произвођача. 

Добављач се обавезује да испоручи добра, у свему у складу са презентованим 

параметрима понуде која је заведена код Наручиоца. 

 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да  испоруку  добара из члана 1.овог уговора изврши у року од 15 

дана од дана закључења уговора, на адресу наручиоца. 

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће за испоручена добра платити Добављачу у року од 15 дана од 

дана достављања фактуре, и записника о извршеној примопредаји добара/отпремнице, на 

текући рачун Добављача број ___________________________________________, код 

_____________________________ банке. 

 

Члан 5. 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице наручиоца у 

месту испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем добара, што се потврђује 

записником, који потписују овлашћена лица наручиоца и Добављача. 

Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио купцу имају 

недостатке у квалитету, очигледне грешке или недостатке у количини испоручених добара, 

продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника. 

 

Члан 6. 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране 

ће покушати споразумно решити. 

Уколико спорови не могу бити споразумно решени између уговорних страна, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

Члан 7. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених 

заступника. 

 

Члан 8. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 9. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два). 

 

 

 

 

За Наручиоца           За Добављача 

________________        _______________ 

Стеван Филиповић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_______________________________, 

(навести назив понуђача), 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 

   

 


