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ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број: 1843/17 

Датум: 21.06.2017. године 

 

На основу члана  32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012 

и 68/15), члана 2. Правилника о  обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 1841/17 и Решења  о 

образовању комисије за јавну набавку број 1842/17 за набавку број 1.1.3/17 – Хемијска и 

ПВЦ средства, комисија за јавну набавку наручиоца ПУ „Наша радост“ Смедерево, 

припремила је следећу конкурсну документацију: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности 
 
 

Предмет набавке: Хемијска и ПВЦ средства за одржавање објеката 

Предмет јавне набавке представља набавка хемијских средстава и средстава од ПВЦ 

материјала за одржавање хигијене у објектима. Јавна набавка је обликована по партијама. 

 

Општи речник набавки:  19520000 – Производи од пластичних маса, 24455000 – 

Средства за дезинфекцију, 14810000 – Абразивни производи (абразиви), 39831200 – 

Детерџенти, 39831210 – Детерџенти за машине за прање судова, 33711900 – Сапуни, 

39224300 - Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства, 39525800 – Крпе за 

чишћење, 39800000 – Производи за чишћење и полирање, 39813000 - Пасте и прашкови за 

чишћење, 39821000 - Средства за чишћење са амонијаком, 39830000 – Производи за 

чишћење, 39831240 – Једињења за чишћење, 39831300 – Средства за чишћење пода,  

39831600 – Средства за чишћење тоалета, 18424000 – Рукавице, 18424300 – Рукавице за 

једнократну употребу, 33141420 – Хируршке рукавице, 39542000 – Крпе, 19640000 – Вреће 

и кесе за отпад од полиетилена. 

Врста предмета јавне набавке: добра 
Број набавке из плана набавки: 1.1.3/17 

Интерни број набавке: 03/17 

Врста поступка: јавна набавка мале вредноости 

Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића 

4, 11300 Смедерево 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке 3.450.000,00 динара 

Процењена вредност партије 1 – Биоразградива средства 1.000.000,00 динара 

Процењена вредност партије 2 – Хемијска средства 1.820.000,00 динара 

Процењена вредност партије 3 – Средства за прање 

машинског посуђа и конвектомата 

280.000,00 динара 

Процењена вредност партије 4 – ПВЦ средства 350.000,00 динара 
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ОПШТИ  ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  
 

Наручилац предметне јавне набавке је ПУ „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 

Смедерево. 

Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Предмет јавне набавке добара, обликоване по партијама, број јавне набавке 1.1.3/17, су 

средства за одржавање хигијене у објектима. 

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

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, путем факса, 

електронском поштом или непосредно, у просторијама Наручиоца, на адреси: Војводе 

Мишића 4, 11300 Смедерево. 

Ако је документација или било који документ из поступка јавне набавке достављен од 

стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је 

извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 

пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ 

да је извршено достављање. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, 124/2012).  Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује 

документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним  

набавкама.  

 

Понуђач  у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

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; 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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; 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6)     понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе, које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења 

понуде, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

Имајући у виду предмет јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета, сходно члану 76. Закона о јавним набавкама.  
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Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона  о јавним набавкама, доказује се путем 

јавних исправа, као и на други начин у складу са законом.  

Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачима  или група понуђача која подноси заједничку понуду.  

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  Закона и 

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

подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 

75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

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

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

испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

 

 

УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је правно лице,  доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра надлежног органа, тј. Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) потврде надлежног суда тј. Извода из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства у унутрашњих 

послова, на чијем  подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања 

мита , кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

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

пребивалишта законског заступника)  Ако правно лице има више законских 

заступника, онда се за сваког од њих  доставља Извод из казне евиденције. 

 

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
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органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

4) уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу локалних јавних прихода или потвру Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације; 

5) потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из 

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

животне средине, као и да је приликом састављања понуде поштовао обавезе, које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у 

време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама.; 

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

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 

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

Понуђач који је предузетник, у поступку јавне набавке,  испуњеност обавезних услова 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта); 

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

  

 Понуђач, који је физичко лице у поступку јавне набавке,  испуњеност обавезних 

услова доказује достављањем следећих доказа: 

 1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта); 

 2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова; 
 3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
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 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
Извод из Казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, потврде привредог и прекршајног суда  или потврда 
Агенције за привредне регистре и уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу  изворних локалних  јавних прихода, не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
Потврда Привредног и  Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне регистре, мора бити издата након 
објављивања позива за подношење понуда. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) , а доказ из 

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне 

услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико  понуђач  подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) Закона, а доказ из 

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

подизвођача. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

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

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач  који је регистрован у регистру који води 

Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75.став 1. тачка 1)  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном докуменатацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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 прописан начин. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА 
 

1. Обавезно достављање узорака, које наручилац буде одредио, од стране изабраног 

понуђача пре потписивања уговора. Свака наредна испорука у потпуности мора да 

одговара достављеном узорку, за који је комисија за јавну набавку констатовала да 

у потпуности одговара опису из техничке спецификације. 

 

2. Обавезно достављање потврде о здравственој исправности производа уз понуду, 

издату од стране лабораторије која има важећу акредитацију издату од стране 

Акредитационог тела Србије (АТС). 

 

3. Копије важећих сертификата ISO9001 и ISO14001 за сва добра из техничке 

спецификације.  

 

4. Копије важећег сертификата OHSAS 18001 за сва добра из техничке спецификације 

за партијe 2, 3 и 4. 

 

 

5. Копију Решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних 

производа за достављање техничког досијеа или копију одобрења за стављање 

биоцидног производа у промет. 

 

 

6. За сваки производ је обавезно достављање декларације произвођача приликом 

испоруке. 

 

 

7. За свако хемијско средство, обавезно достављање упутства за употребу приликом 

испоруке. 

 

 

8. Копија безбедносног листа CLP/GHS за све позиције за добра из техничке 

спецификације за све партије. Безбедносни лист, за сва добра из техничке 

специфијације за партију 1, мора да садржи јасан доказ о биодеградабилности 

минимално 90%. 

  

  

9. Средство финансијског обезбеђења - 1 ( једна) бланко сопствена меница: 

 

 1 ( једна) бланко сопствена меница за добро извршење посла у висини од 

10% вредности понуде – доставља се приликом потписивања уговора о 

јавној набавци. 

 

 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/hemikalije/Registar_biocidnih_proizvoda.xls
http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/hemikalije/Registar_biocidnih_proizvoda.xls
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Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствена 

меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница  Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 

– писму. Рок важења менице је 45 дана дужи од дана истека уговора. 

 

Уколико понуђач не достави меницу  наручилац ће позвати следећег најповољнијег 

понуђача да склопе уговор. 

 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуде се подносе до 29.06.2017. године до 12:00 часова, непосредно или путем поште, 

на адресу: ПУ „НАША РАДОСТ“ , ул. Војводе Мишића бр. 4, 11300 Смедерево, са 

назнаком на коверти: „ Понуда за јавну набавку број 1.1.3/17 - Хемијска и ПВЦ 

средства – за партију бр. __, _________________ (навести број и назив партије) НЕ 

ОТВАРАТИ“. Јавном отварању понуда могу да присуствују понуђачи и овлашћени 

представници понуђача, са овереним овлашћењем понуђача за учествовање овлашћеног 

представника понуђача у отварању понуда за предметну јавну набавку. 

 

Јавно отварање понуда је дана 29.06.2017. године у 12:30 часова на адреси у ул. 

Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Партија 1 – Биоразградива средства: 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.  Биоразградиво средство  

за прање подова на бази 

активног кисеоника са 

гермицидним деловањем, 

концентрат-биоцид-

бактерицид, вируцид, 

фунгицид. 

Састав: 

Натријум алкил бензен 

сулфонат 5-15%, алкил 

сулфонска киселина <5%, 

персирћетна киселина мин. 

0,4%,етилалкохол <5%,  

деминерализована вода 

100%, мирис, PH вредност 

на 20
0 
C...1 

Биодеградабилност мин. 

90% 

Паковање: 1/1 

L 300    

2.  Биоразградиво средство  

за ручно прање посуђа на 

бази активног кисеоника са 

гермицидним деловањем, 

концентрат-биоцид-

бактерицид, вируцид, 

фунгицид. 

Састав: 

Триетаноламин линеарни 

алки бензен  сулфонат мин. 

28% - 30%, етоксиловани 

изотридецил алкохол мин. 

4-5% персирћетна киселина 

мин. 0,1%, 

деминерализована вода 

100%, PH 

вредност,неразблажен  на 

200
0 
C...5-6. 

Биодеградабилност мин. 

90%. 

L 700    
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Паковање: 1/1 

3.  Биоразградиво средство  

за прање руку - течни 

сапун антибактеријски.                      

Састав: 

Натријумлаурилсулфат 5-

15%, бензанколијумхлорид 

0,2%, глицерин<5%, 

етилалкохол<1%, мирис 

цветни <1%.  

Биодеградабилност мин. 

90%. 

Паковање: 1/1 

L 1700    

4.  Биоразградиво средство  

за прање руку, течни 

сапун антибактеријски. 

Састав: 

Натријумлаурилсулфат 5-

15%, бензанколијумхлорид 

0,2%, глицерин <5%, 

етилалкохол <1%, мирис 

цветни<1%. 

Биодеградабилност мин. 

90%. 

Паковање: 1/2 

L 1200    

5.  Биоразградиво средство за 

општу дезинфекцију 

(подова, играчака, столова, 

радних површина, посуђа, 

умиваоника …) на бази 

активног кисеоника са 

гермицидним деловањем, 

концетрат- биоцид-

бактерицид, вируцид, 

фунгицид. 

Састав: 

Водоник – пероксид мин. 

35%, лимунска киселина 

<5%, деминерализована 

вода, до 100%, PH вредност 

1% на 200
0 
C ...... 5-6. 

Биодеградабилност мин. 

90%. 

Паковање: 1/1 

L 1100    

6.  Биоразградиво средство за 

дезинфекцију руку на бази 

L 300    
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алкохола и водоник 

пероксида, биоцид-

бактерицид, вируцид, 

фунгицид. 

Састав: 

Етанол мин 57%, 

изопропил алкохол мин. 

2%, водоник пероксид мин. 

0,2%, глицерин до 5%, 

деминерализована вода  до 

100%. 

Биодеградабилност мин. 

90%. 

Паковање: 1/1 

УКУПНО:    

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 120 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивно. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 
 

 

                                                                         м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 2 – Хемијска средства: 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.  Белило за веш у 

гранулама. 

Паковање 400 g. 

ком 

 

80    

2.  Абразивно течно средство  

Садржај површински 

активне материје  6-7% 

Састав: <5% anjonsko 

površinsko aktivnih 

elemenata, nejonsko 

površinsko aktivnih 

elemenata,sapun, 

parfem, Limonene, 

Benzisothiazolinone, 

Geraniol. 

Паковање: 500 ml. 

ком  700    

3.  Течни детерџент за прање 

тепиха 

Садржај површински 

активне материје 13-14%, 

PH вредност 5-6. 

Састав: 5-15% ањонски 

сурфактанти, <5% нејонски 

сурфактанти, мирис боја, 

конзерванс 

(Methylisothiazolinone,Meth

ylchloroisothiazolinone). 

Паковање: 1/1  

L 

 

400    

4.  Средство за чишћење и 

дезинфекцију у гелу 

Састав: 4,5% (m/m) 

Натријум-хипохлорит-

дезифицијенс, <5% 

izbeljivači na bazi hlora 

Паковање: 0,75 ml 

ком 200    

5.  Освеживач WC шоље гел 

са корпицом 
Састав: 15-30% анјонски 

сурфактанти,<5% нејонски 

сурфактанти, мирис 

(Coumarin, Limonene, 

Ком 

 

100    
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Linalool). 

Паковање: 50 ml 

6.  Прашкасти детерџент за 

машинско прање рубља 

Садржај површински 

активне материје 8-9%. 

Састав: 5-15 % ањонски 

сурфактанти, избељивачи 

на бази кисеоника, <5% 

нејонски сурфактанти, 

сапун, 

поликарбоксилати, 

фосфонати, зеолити, 

ензими, оптичка белила, 

мириси. 

Паковање: 10/1 

Kg 1200    

7.  Спреј за инсекте 

Паковање: 400 ml 

ком 

 

50    

8.  Санитар за WC 

Садржај површински 

активне материје  0-1%, PH 

вредност 2-3. 

Састав: <5% nejonski 

surfaktanti, miris. 

Паковање: 0,75 L 

Ком 2000    

9.  Сона киселина. 

Састав: HCl 5 – 15 %. 

Паковање: 1/1 L 

ком 

 

400    

10.  Течност за прање посуђа 

Садржај површински 

активне материје 14-15%, 

PH вредност 6-7 

Састав: 5-15% анјонски 

сурфактант, <5% 

амфотерни сурфактанти, 

садржи конзерванс (2-

bromo-2-nitropropane-1,3 

diol, Methylisothiazolinone, 

Methilchlorothioasolinone), 

мирис. 

Паковање: 1/1 

L 

 

1200    

11.  Средство за прање 

подова- концентрат 
размера 1:20. 

Садржај површински 

активне материје 5-6%, пх 

L 

 

2000    
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вредност 6-7. 

Састав: 5-15% нејонског 

сурфактанта,<5% анјонског 

сурфактанта, мирис. 

Butylphenyl 

Methylpropional,Hexyl 

Cinnamal,Citronellol, 

Methylchloroisothiazolinone,

Linalool, 

Methylisothiazolinone, 

Glutaral, 

Octylisothiazolinone. 

Паковање: 1/1 

12.  Дезинфекционо средство 

у гранулама 

99%  триклозен натријум 

дихидрат (натријум 

дихлороизоцијанурат 

дихидрат). 

Паковање: 1/1 

kg 

 

300 

 

 

   

13.  Срество за дезинфекцију 

руку 

Састав: 100 ml раствора 

садржи 73 ml етилалкохола, 

0,2 % Biphenyl – 2 – ol и 

остале компоненте за негу 

коже. 

Паковање: 1/1 

L 

 

800 

 

   

14.  Латекс рукавице за 

једнократну употребу. 

Паковање: 100/1 

ком 30000    

15.  Жица за инокс судове 

Мин. 13 g. 

ком 1300    

16.  Крпа за под, 70 х 100 cm. 

Паковање: 1/1 

ком 

 

1500    

17.  Полиетиленске кесе 

трегерице 

Носивост 10 kg, димензије 

30 x 55 cm. 

Паковање: 100/1 

ком 34000    

18.  Вишенаменска упијајућа 

крпа за мокро и суво 

брисање свих врста подова, 

оквирних димензија 50х60 

cm. 

ком 4200    
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Паковање: 3/1 

19.  Гумене рукавице за 

домаћинство 

Све величине. 

пар 2000    

20.  Четка за под портвиш 
ПВЦ, комплет (четка и 

дршка). 

Дужина дршке мин. 1,1 m. 

ком 250    

21.  Чаша ПВЦ 0,2 L ком 65000    

22.  Кесе за смеће 1100х700 cm. ком 23000    

23.  Кесе за смеће 550х650 cm. ком  11000 

 

   

24.  Хирушка капа од флиса за 

једнократну употребу у 

белој боји. 

ком 

 

1500    

25.  Мантил од флиса за 

једнократну употребу у 

белој боји. 

кoм 500    

26.  Каљаче од флиса пар 3000    

27.  Абразивни сунђер за 

домаћинство 

Минималне димензије: 

14х8,5x4 cm. 

ком 

 

3000    

28.  Метла сиркова 

4 пута шивена, дужина 

дршке мин. 80 cm. 

ком 60    

29.  Четка ПВЦ за рибање са 

навојем и металним 

штапом, мин. дужине 1,2 m. 

ком 40    

30.  Алуминијумска фолија 30 

m 

ком 1500    

31.  Салвете 33х33 cm,  

двослојне, 100% целулоза 

(беле боје). 

Паковање: 100/1 

 

Пак 

 

100 

   

32.  Тоалет ролна 

двослојна, 100% целулоза, 

беле боје, мин. 50 g. 

Ком 16000    
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33.  Убрус ролна 

двослојна, 100% целулоза, 

беле боје, мин. 110 g. 

Ком 3000    

34.  Тацне картонске т-3 

Паковање: 25/1 

Пак 2500    

35.  Навлака за моп 

са џеповима, памук. 

Димензије: 40х13 cm 

Ком 50    

36.  Навлака за моп 

са џеповима на копчање, 2 

рупице. 

Димензије: 40х13 cm 

Ком 50    

37.  Фолија пријањајућа 
Мин. укупна дужина 10 m. 

Ком 50    

38.  Папирната филтер врећица 

за усисивач „Bosch“ GAS 

25 L SFC Professional. 

Ком 50    

УКУПНО:    

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ дина ра без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 120 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивно. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 
 

 

                                                                         м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________________ 
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Партија 3 – Средства за прање машинског посуђа: 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.  Детерџент за машинско 

прање конвектомата 

PH вредност 13-14, густина 

1-2g/cm
3
, садржај 

слободних алкалија 14-15                

Паковање: 5/1 

L 70    

2.  Средство за машинско 

испирање конвектомата 

PH вредност 1-2, густина 1-

2 g/cm
3
 

Паковање: 5/1 

L 70    

3.  Таблетирана со 

Садржај: натријум хлорид 

99,82 %, бромид 6-7 mg/kg, 

хром < 10 mg/kg                             

Паковање: 25/1                             

Kg 400    

4.  Детерџент за машинско 

прање судова 

Састав: Натријум-

хидроксид, Калијум 

хидроксид, Натријум-

хипохлорит, раствор 1-5% 

активног хлора. 

Паковање:  25/1
 

L 175    

5.  Средство за машинско 

испирање судова 

Паковање:  10/1                    

L 70    

6.  Со за машинско прање 

судова. 

Паковање: 25/1 

Kg 400    

УКУПНО:    
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Укупна цена без ПДВ-а __________________ дина ра без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 120 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивно. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 
 

 

 

                                                                         м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

 

______________________________ 
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Партија 4 – ПВЦ средства: 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

  Пластична овална кадица 
израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 80 L 

Ком 

 

5    

  Правоугаона кадица 
израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 40 L 

Ком 10    

  Лодна са ручкама 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 50 L 

Ком 20    

  Вангла 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 30 L 

Ком 30 

 

   

  Вангла 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 20 L 

ком 30    

  Вангла 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 15 L 

ком 10    

  Вангла 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 10 L 

ком 30    

  Вангла 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

ком 100    
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Запремина: 3 L 

  Корпа за веш са 

поклопцем 

39х20х56 cm. 

Ком 30    

  Транспортна корпа за 

хлеб израђена од тврдо 

куване пластике високе 

издржљивости 

(спољна мера 50х42,5 cm). 

Ком 10    

  Корпа „папируша“. Ком 50    

  Канта са педалом 

Запремина 11 L 

Ком 50    

  Пластична кофа са 

поклопцем 
Запремина: 10 L 

Ком 20    

  Канта туршијара 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 50 L 

ком 

 

30    

  Канта туршијара 

израђена од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости.. 

Запремина: 20 L 

Ком 30    

  Бокал 

израђен од тврдо куване 

пластике високе 

издржљивости. 

Запремина: 2 L 

Ком 100    

  Мерица 
Запремина: 1 L 

Ком 20    

  Цедиљка за лимун Ком 20    

  Ђубравник Ком 150    

  WC четка са постољем Ком 100    

  Послужавник (43,5х33 cm) Ком 100    

  Четка “пајалица” 

ПВЦ са дршком, мала. 

Ком 20    
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  Четка “пајалица” 

са телескоп дршком 

дужине 1 m. 

Ком 20    

  Дечија ноша ПВЦ Ком 150    

  Пластична штипаљка за 

завесе 

ком 1000    

  Кутија за прашак са 

поклопцем, запремине 6 kg. 

ком 30    

  Љуштилица за поврће ком 20    

  Прскалица 0,75 L ком 100    

  Саксија за цвеће пречника 

30 cm 

ком 15    

  Корпа за веш са 

поклопцем, рупичаста, 

оквирних димензија 

39х26х38 cm. 

ком 30    

  Вакуум гума. ком 10    

УКУПНО:    

 

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ дина ра без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана 

пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 120 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. 

Сукцесивно. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 
 

 

                                                                         м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

 

___________________________ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. 

Закона, за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 

део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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 (у конкретном случају - услови у погледу пословног и техничког капацитета).  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ; 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења 

за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

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

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 

привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности (понуђачи могу 

оптирати између наведених доказа - алтернативно), која је на снази у време објаве позива 

за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 

тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

5) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ:  Потписана и печатом оверена 

Изјава о поштовању обавеза, које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности, која је на снази у време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама.  

 

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. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012), као заступник понуђача дајем следећу,  

 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке мале вредности Хемијска и ПВЦ средства бр. 1.1.3/17, поштовао 

је обавезе, које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на 

снази у време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 

          Датум         Понуђач 

 

________________                                      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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ПРОМЕНА ЦЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

За све време важења уговора, усклађивање цена ће се вршити процентуално само уколико 

на тржишту дође до повећања или смањења цена производа и то: 

- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку подношења понуде; 

- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку последње претходне 

промене цене. 

Промена цена за све време важења уговора може се вршити највише до нивоа просечне 

тржишне цене у тренутку усклађивања.  

Као просечна тржишна цена у тренутку подношења понуде, сматра се просечна тржишна 

цена коју ће комисија за предметну јавну набавку наручиоца утврдити за све производе 

који су предмет ове јавне набавке у тренутку истека рока за подношење понуда у овој 

јавној набавци. Након истека рока од 120 дана од дана закључења уговора у односу на ову 

цену утврђиваће се, да ли је на тржишту дошло до повећања или смањења цена производа 

који су предмет набавке у овом поступку јавне набавке.  

Основ, за све даље корекције цена, током важења овог уговора, представља просечна 

тржишна цена у тренутку последње претходне корекције цена, које такође утврђује 

комисија за јавну набавку наручиоца.  

Захтев за повећање цене, добављач је дужан да, писмено обавести директора ПУ “Наша 

радост” Смедерево. У случају промене цена, примењивање истих ступа на снагу од дана 

закључења анекса уговора, којим ће се регулисати промена цена.  

Уколико наручилац, након провере оправданости захтева добављача за повећање цена, 

утврди да је захтев неосноцан, одбиће захтев за повећање цена.  

Захтев за смањење цене, наручилац ће писмено доставити добављачу. У случају промене 

цена, примењивање истих ступа на снагу од дана закључења анекса уговора, којим ће се 

регулисати промена цена.  

Цена мора да буде исказана у динарима, 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. 

 

До промене цене може доћи писаном сагласношћу уговорених страна у складу са растом 

потрошачких цена до 5%, који се званично објављује у «Сл. Гласнику РС», као и на основу 

раста потошачких цена објављених на интернет страници Министарства спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација http://mtt.gov.rs/informacije/rast-potrosackih-cena/. 

Понуђена цена подразумева испоруку са истоваром по требовању на адресу Наручиоца 

(“франко магацин наручиоца”). 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012), 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 

 

 

Датум:                                              М.П.                                    Потпис понуђача: 

_______________________                                                                 _______________________ 

 

 

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. 

* Достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012), 

__________________________________________ (навести назив понуђача), даје 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

јавне набавке мале ведности, бр. 1.1.3/17 - Хемијска и ПВЦ средства, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 

 

   
 

 

 

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. У случају да 

понуду подноси група понуђача, образац копирати у довољан број примерака. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћених лица и понуђача и подизвођача. Наведени образац копирати у довољан број 

примерака. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Понуда се подноси на српском језику. 

 

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. 

Понуда се доставља на адресу: ПУ “Наша радост” ул. Војводе Мишића бр. 4, 11300 

Смедерево, са назнаком: «Понуда за јавну набавку број 1.1.3/17 - Хемијска и ПВЦ 

средства – за партију бр. ___, ____________________________ (навести редни број и 

назив партије) НЕ ОТВАРАТИ». 

 

Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена до 29.06.2017. године до 

12:00 часова. 

 

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

је примљена по истеку рока, сматраће се неблаговременом. 

   

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 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), 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 понуде сагласно члану 81. Закона. 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

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: ПУ “Наша радост” ул. 

Војводе Мишића бр. 4, 11300 Смедерево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Хемијска и ПВЦ средства -  ЈН бр. 1.1.3/17 
— партија ___, _________________ (навести редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ” 
или, 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Хемијска и ПВЦ средства -  ЈН бр. 1.1.3/17  
— партија ___, _____________________ (навести редни број и назив партије) НЕ 
ОТВАРАТИ” или, 
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – Хемијска и ПВЦ средства -  ЈН бр. 1.1.3/17  
— партија ___, _____________________________ (навести редни број и назив партије) НЕ 
ОТВАРАТИ”  или, 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Хемијска и ПВЦ средства -  ЈН бр. 
1.1.3/17 — партија ___, _____________________________ (навести редни број и назив 
партије) 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. 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.                                                                

 

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. 

 

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, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

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. 

 

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 
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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, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

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. 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати понуду. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на електронску адресу sjnpu@yahoo.com или факсом на број 026606646, 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то искључиво у радно 

време – од 07:00 до 15:00 часова радним данима. 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 бр. 1.1.3/17”. 

 

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. 

 

mailto:sjnpu@yahoo.com
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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. 

 

 

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.  

 

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. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од 

укупне вредности износа  понуде без ПДВ-а 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. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену у оквиру исте партије,  

биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену са ПДВ-ом за већи број добара 

у оквиру исте партије. 

 

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. 
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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 Републичкој 

комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом, факсом 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 7 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 10 

дана од дана пријема одлуке. 

 

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 у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је 

та вредност већа од 60.000.000 динара.  

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за добро 

извршење посла. 

 

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ  ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ  

ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 

СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
 

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

и привреде, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београда, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. 

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

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

Јовановића 27а, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs. 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Ул. Немањина 11, 11000 Београд, 

интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр.   _______ од ___________ године, за јавну набавку број 1.1.3/17 – 

Хемијска и ПВЦ 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:  

 

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:   

 

1) 
 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

   



 

 
ПУ „Наша радост“ Смедерево  поступак, јавне набавке мале вредности, бр. 1.1.3/17: Хемијска и ПВЦ средства 

 

Страна 35 од 39 

 

 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: 

  

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
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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: 
 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

  

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

  

 

Рок и начин плаћања 

 

  

 

Рок важења понуде 

 

  

 

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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MОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

Понуђач је дужан да попуни параметре из понуде, овери сваку страну модела уговора и да 

потпише исти, чиме потврђују сагласност са његовом садржином. 

 

 Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево, ул. Војводе Мишића бр. 4, матични 

број 07143257, ПИБ 10926189, коју заступа директор Мирјана Ћосић, (у даљем тексту 

Наручилац). 

 

 Понуђач: _____________________________________ из _________________________, 

ул. _________________________ бр. _____, матични број ________________________, 

ПИБ ______________________, текући рачун бр. ____________________________, код 

пословне банке ______________________________________, кога заступа директор 

_________________________________, (у даљем тексту Извођач).  

 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Куповина ________________________________________________ 

у количинама и опису из техничке спецификације наручиоца.  

 

Члан 1. 
Саставни део овог уговора је понуда бр. ______, од _________ године, коју је доставио 

добављач, а прихваћена је од стране комисије за јавну набавку наручиоца. 

 

Члан 2. 
Укупна вредност уговора је _____________________ динара без ПДВ-а, односно 

___________________ динара са ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши одложено, максимално 45 дана 

од дана пријема појединачног рачуна. 

 

Члан 4. 
Добављач је дужан да обезбеди испоруку у року од 24 сата од пријема требовања и то до 

11:00 часова. 

 

Члан 5. 

Добављач је дужан да наручиоцу потврди истог дана пријем сваког појединачног 

требовања. Требовање се врши путем факса или електронским путем. 
 

Члан 5. 
Добављач се обавезује да своје обавезе измирује према прихваћеним условима из понуде. 
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Члан 6. 
Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим 

домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе. 

 

Члан 7. 
Добављач има обавезу да при свакој испоруци добара, доставу робе прати уредна 

документација по важећем закону за ту врсту уговора. 

 

Члан 8. 
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 

без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 

производа из било које испоруке достави овлашћеној лабораторији ради анализе. Ако се 

утврде одступања од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет 

добављача. 

 

Члан 9. 
Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, добављач је у 

обавези да је замени исправном и у требованој количини у року од два дана од  

рекламације, а уколико не испуни ову обавезу, наручилац је овлашћен да раскине уговор 

без отказног рока. Рекламација се врши путем факса или електронским путем. 

 

Члан 10. 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне 

стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као 

случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као 

више силе. 

 

Члан 11. 
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, може 

захтевати раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем са раскидним 

роком од 15 дана. 

Уколико добављач није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок 

испоруке у року од 24 сата од пријема требовања, наручилац може раскинути уговор на 

штету добављача и активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла. 
 

Члан 12. 
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, 

који је дат у писменом облику. 

 

Члан 13. 

Количине из техничке спецификације су оквирне. Могућа су одступања од оквирних 

количина у износу до 5%.  

Члан 14. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.  
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Члан 15. 
Важност уговора је до потписивања новог уговора у поступку предметне јавне набавке за 

наредну годину, односно до извршења уговорене цене. 

 

Члан 16. 

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до 

износа одобрених апропријација за ту намену у наредној тој буџетској години. 
 

Члан 17. 
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују 

по 2 примерка. 

 

Члан 18. 
Саставни део овог уговора је и понуда добављача. 

 

Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају 

споразумно а у случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 

Пожаревцу. 

 

 

 

             Наручилац:                                                                                         Понуђач: 

                   М.П. 

_______________________                                                      ____________________________ 

        /Мирјана Ћосић/                                                                  Сагласан са моделом уговора 


