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Прилог број 1.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.dzkralјevo.co.rs).
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 14 – 10/16 су добра – средства за одржавање хигијене.
4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Лице за контакт:
Зоран Чурлић, 036/311 – 850.
Радно време: понедељак – петак у временском интервалу од 07.00 до 15.00 часова.

Прилог број 2.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији Производи
за чишћење (oзнaкa 39800000) и Вреће и кесе за отпад (ознака19640000).
2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предмет јавне набавке мале вредност број 14 – 10/16 су добра – средства за одржавање
хигијене обликована у 7 партија (целина) и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe
Кeсe зa смeћe
Oпшти пoтрoшни мaтeриjaл зa чишћeњe
Кeсe зa инфeктивни oтпaд
Oпрeмa зa склaдиштeњe мeдицинскoг oтпaдa
Убруси и тoaлeт пaпир
Ролне једнократне за медицинске кревете
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Прилог број 3.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац
1.1. Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.dzkralјevo.co.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

2. Врста поступка јавне набавке
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015).

3. Предмет јавне набавке
3.1. Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Производи
за чишћење (oзнaкa 39800000) и Вреће и кесе за отпад (ознака19640000).
3.2. Предмет јавне набавке мале вредност број 14 – 10/16 су добра – средства за одржавање хигијене.
3.3. Јавна набавка обликована је у 6 партијa и то:
1.
Срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe
2.
Кeсe зa смeћe
3.
Oпшти пoтрoшни мaтeриjaл зa чишћeњe
4.
Кeсe зa инфeктивни oтпaд
5.
Oпрeмa зa склaдиштeњe мeдицинскoг oтпaдa
6.
Убруси и тoaлeт пaпир
7.
Ролне једнократне за медицинске кревете

4. Начин преузимања конкурсне документације
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне
набавке и www. dzkralјevo.co.rs.

5. Рок и начин подношења понуде
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са
понудом мора имати ознаку „Понуда за средства за одржавање хигијене JНМВ број 14 – 10/16 – не
отварати“. На полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и
овлашћено лице за контакт.
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5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
5.4. Понуду доставити на адресу Дом здравља "Краљево", улица Југ Богданова 110 Краљево, други
спрат, служба архиве.
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.01.2017.
године, до 10 часова.
5.6. 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља.
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.9. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.

6. Време и место отварања понуда
6.1. Јавно отварање понуда одржаће се 09.01.2017. године са почетком у 10 часова и 30 минута, на
адреси наручиоца Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, сутерен – Едукативни
центар.
6.2. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
6.3. Присутни представници понуђача, након окончања поступка отварања понуда, потписују
Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и њихово присуство.
6.4. Понуде које Наручилац буде прихватио оцењиваће се применим критеријума најниже понуђена
цена.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
7.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

8. Лице за контакт
8.1. Свe oстaлe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Oдсeку комерцијале и jaвних нaбaвки
са информатиком Дома здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, нa тeл.: 036/311 – 850.
Особа зa кoнтaкт: Зоран Чурлић.
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Прилог број 4.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а понуду у целини припрема и
подноси у складу са конкурсном документацијом.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију
могу се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев
наручиоца дужан да преведе на српски језик.
1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача.
1.4. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском
језику.

2. Обавезна садржина понуде
2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће обрасце:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде и техничке спецификације (образац 5 и 5.1 у
конкурсној документацији);
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач
делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац 5.а у конкурсној документацији) и
попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац 5.в у конкурсној документацији);
4) доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона (образац 6. у конкурсној
документацији);
5) Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. Закона о јавним набавкама (образац 6.1 у конкурсној документацији)
6) Изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. Закона о јавним набавкама, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу (образац 6.2 у конкурсној документацији)
7) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 7. у конкурсној документацији);
8) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац 8. у конкурсној
документацији)
9) средства финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду (тражено конкурсном
документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 19.);
10) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац 11. у
конкурсној документацији)
11) Уколико се даје понуда добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење
о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије
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12) Доставити проспекте или каталоге и декларацију за партије 1 (осим за ставку под редним
бројем 4, 8, 21 и 24), 4 и 5.
13) Доставити безбедносни лист за партију 1 (осим за ставке под редним бројем 8, 9, 17, 21 и 24).

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији.
3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце
који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу
дефинисано другачије.
3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом
морају бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни
део, понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани
(или парафирани) од стране овлашћеног лица.
3.6. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.
3.7. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
Закона о јавним набавкама.
3.8. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
3.9. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.

4.Овлашћење за потписивање
4.1. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу
из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне
документације.
4.2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у
споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

5. Партије
5.1. Понуђач је дужан у Обрасцу понуде (образац 5. у конкурсној документацији, тачка 3.) назначи да
ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да
понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
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5.2. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.
5.3. Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
5.4. Прилози број 5.1, 8 и 9 могу се доставити само за партије у којима понуђачи учествују.

6. Понуда са варијантама
6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.

7. Измене, допуне и опозив понуде
7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Југ Богданова 110 Краљево, други
спрат, служба архиве, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене НМВ број 14 –10/16 - не
отварати ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене НМВ број 14 –10/16 - не
отварати ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене НМВ број 14 –10/16 - не
отварати” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене НМВ број 14 –
10/16 - не отварати”.
7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
7.5. 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.
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач
8.1. 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 понуди
(обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. Подизвођач
9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 5.а у конкурсној
документацији);
- попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
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- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члановаа 75. и 76. Закона на начин
предвиђен у делу под 6.а. у конкурсној документацији;
- изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. ст. 2. Закона о јавним набавкама (образац 6.2 у конкурсној документацији).
9.2. Понуђач је у обавези и да наведе 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.
9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
9.6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за
део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.

10. Заједничка понуда
10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац
"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 5.в у конкурсној документацији)
и доставити доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен у делу под
6.б. у конкурсној документацији.
10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 4. у оквиру Прилог
број 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду.
10.4. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa
нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи oбaвeзнo сaдржи:
1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe
зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од
којих зависи исправност понуде
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање до 30 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтев у погледу рока испоруке
Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова .
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије
магацина.
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
12.2. Образац структуре цене (образац 9 у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају у складу
са упутством датим у конкурсној документацији.
12.3. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања.
12.4. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком.
12.5. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од
најмање два произвођача.
12.6. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.

13. Начин означавања поверљивих података у понуди
13.1. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или
касније (сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама).
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
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означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен
уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступник изнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће
понуду у целини одбити.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
14.1. Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, као и објављивањем од
стране наручиоца на Порталу јавних набавки, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.
14.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуда сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.
14.3. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.dzkralјevo.co.rs.
14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - јавна набавка добара – средства за одржавање хигијене, ЈНМВ број 14 –
10/16“' на неки од следећих начина:
- путем поште на адресу Југ Богданова 110, Краљево
- путем факса на број 036/311 – 850
- путем електронске поште на адресу zoran.curlic@dzkraljevo.co.rs
14.5. 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.
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14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
14.7. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.

15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о
јавним набавкама)
15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
15.3. Нaручилaц нe мoжe дa зaхтeвa, дoзвoли или пoнуди прoмeну eлeмeнaтa пoнудe кojи су oд
знaчaja зa примeну критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo прoмeну кojoм би сe пoнудa кoja je
нeoдгoвaрajућa или нeприхвaтљивa учинилa oдгoвaрajућoм, oднoснo прихвaтљивoм, oсим aкo
другaчиje нe прoизлaзи из прирoдe пoступкa jaвнe нaбaвкe.
15.4. Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних
приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.
15.5. У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.
15.6. Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду
oдбити кao нeодговарајућу.

16. Критеријум за избор најповољније понуде
16.1. У предметном поступку јавне набавке добара – средства за одржавање хигијене, ЈНМВ број 14 –
10/16, критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
16.2. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са
идентичном ценом, предност ће имати она понуда која је прва достављена на адресу наручиоца.

17.Обавештење о накнади за коришћење патената
17.1. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.

18.Негативне референце
18.1. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
18.2. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на
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исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда.
18.3. Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавезе у
ранијим поступцима јавне набавке или по закљученим уговорима о јавним набавкама.
18.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
18.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.

19. Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен у конкурсној
документацији.
19.1.Меница за озбиљност понуде у висини од 5% без ПДВ – а од понуђене цене, ради заштите
наручиоца од ризика од повлачења поднете понуде од стране понуђача, или одустанка од
евентуалног закључења уговора.
19.1.1. Рок важења менице једнак је року важења понуде.
19.1.2. Меница се доставља уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
19.1.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са конкурсном
документацијом.
19.1.4. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
19.1.5. У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну
регистровану бланко соло меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије.
19.1.6. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу дату уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
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- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о
јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације;
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за повраћај авансног плаћања у складу са
захтевима из конкурсне документације.
19.2. Обезбеђење за добро извршење посла
19.2.1.Регистровану меницу за добро извршење посла понуђач предаје наручиоцу истовремено
са закључивањем уговора.
19.2.2. Рок важења менице из става 1. овог члана је 10 дана дужи од дана истека рока важења
уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе и издаје се у висини од највише
10% од вредности уговора без ПДВ – а.
19.2.3. Понуђач уз ову меницу доставља и копије картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са
конкурсном документацијом.
19.2.4. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и плативи
на први позив.

НАПОМЕНА:
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке.
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница
мора се продужити.

20. 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
20.1. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл. се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
2. Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.minrzs.gov.rs
5. Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
6. Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs

21.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
21.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

22. Одбијање понуда и обустава поступка
22.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета у разматрање. Неблаговремено
уручена понуда биће враћене неотворена са назнаком да је поднета неблаговремено.
22.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
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22.3. Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиву понуду.
22.4. Наручилац може обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој фази
поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања
поступка.

23.Захтев за заштиту права
23.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одрадбама Закона о јавним набавкама.
23.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
23.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није уклонио.
23.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
23.4. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано
лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке.
23.5. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка
предметне јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
23.6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца,
или поштом препоручено са повратницом.
23.7 Копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
23.8. 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 захтева из члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
23.9. 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.
23.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,
позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком и бројем набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
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23.11. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
23.12. Сходно чл. 150. став 2. до 3. захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако
Републичка комисија за заштиту права или одговорно лице на предлог наручиоца не одлучи
другачије.

24. Рок за закључење уговора
24.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
24.2. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци сходно чл. 112. Закона о јавним набавкама.
24.3. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави
уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.

25.Наручилац задржава право да:
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање
понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама).
- одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације или ако престане потреба за предметном набавком.

26. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци
26.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор приступиће се заључивању уговора са
првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним
набавкама.

27.Увид у документацију
27.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети
писани захтев наручиоцу.
27.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
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Прилог број 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене, ЈНМВ број 14
– 10/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке
и интернет страници наручиоца, дана 30.12.2016. године
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
___________________________________________________
Врста правног лица (заокружити)
А) микро Б) мало В) средње Г) велико Д) физичко лице
Име и презиме законских заступника
__________________________________________________
__________________________________________________
Име особе одговорне за потписивање уговора
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
Телефакс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в))
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б))
а) за целокупну набавку
б) за партије _________________________________________

4) Плаћање до 30 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.

5) Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова.
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије
магацина.

6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Прилог број 5.а

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
___________________________________________________
Адреса подизвођача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број подизвођача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац 5.a „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Прилог број 5.б

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене,
ЈНМВ број 14 – 10/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца, дана 30.12.2016. године, изјављујем да наступам са
подизвођачем/ подизвођачима и у наставку наводимо његово/њихово учешће по вредности:
- у понуди подизвођач _________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује на следећи начин – ___________________________,
што износи _______% вредности понуде.

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
- Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима, у супротном исту не
треба попуњавати, потписивати ни оверавати
- У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у довољном броју примерака.
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Прилог број 5.в

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац 5.в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Прилог бр 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

ПАРТИЈА 1 – СРEДСТВA ЗA OДРЖAВAЊE ХИГИJEНE
Р. бр.
Назив добра

Јед.
мере
кг

Кол.

Дeзинфeкциoнe куглицe зa писoaрe-лaвaбo
Дeзинфeкциoни сaпун зa WC шoљe (пaкoвaњe 3 кoм.)
Eмулзиja зa пoдoвe ,,Плaтиниjум 25“или oдгoвaрajућe

кг
пaк
лит

3
10
5

Крема за руке са глицерином 75 мл
Панол паста 500гр
Прашак зa вaши 200г
Расута со за поледицу
Сапун тврди 100г ,,Мерима“, ,,Ланолин“ или
9.
одговарајуће
Срeдствo зa чишћeњe сaнитaриja и уклaњaњe
10. кaмeнцa-кoнцeнтрoвaнo пo jeдиници рaднoг рaствoрa
sadržaj : sulfaminska kiselina 5-10%, urea max. 30%
Срeдствo зa дeзинфeкциjу и oдржaвaњe пoвршинa и
сaнитa-риja за ручно и машинско прање-кoнцeнтрoвaн
11. пo jeдиници рaднoг рaствoрa, sadržaj: nejonski tenzidi
5-10%, alkil sulfosukcinati (masna kiselina) 1-5%,
nejonski tenzidi 3-5%
Срeдствo зa дeзинфeкциjу и oдржaвaњe пoвршинa
зaштићeних eмулзиjoм, кoнцeнтрoвaнo пo jeдиници
12. рaднoг рaствoрa, sadržaj: benzalkonijum hlorid 10-20%,
etoksilati masnih alkohola >5EO 5-7%, poliheksametilen
biguanid hidrohlorid 1-2,5%, 2-bifenol 1-5%, propan-2-ol
1-5%

ком
ком
ком
кг
ком

10
40
5
200
300

лит

7.000

1.

Дeтeрџeнт 3/1 ,,Meриx", ,,Рубeл", ,,Дуeл", ,,Taлaс" или

Јед. цена

Укупно

Комерцијални Произвођач Каталошки
назив
број

60

oдгoвaрajући

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

лит

150.000

лит

7.000
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13. Средство за прање и дезинфекцију подова и опреме
које су јако замашћене 1л Ајах или одговарајуће
14. Срeдствo зa прaњe стaклa нa бaзи aлкoхoлa сa
пумпицoм 750мл.
Средство за санитарије 750 мл. “Циф“, “Арф“,
“Доместос“, “Мер“ или одговарајуће
Срeдствo зa свaкoднeвнo oдржaвaњe лaминaтa и
16.
других тврдих пoдoвa 1:400, ,, Флoртoп,,или
oдгoвaрajућe
17. Течни сапун
15.

18. Течни вим (АРФ,МЕР) или одговарајуће 750мл
Течност за дубинско прање подова ,,Strike“ или
19.
одговарајуће
Teчнoст зa прaњe судoвa 1/1 литрa Fery,Liqvi...или
20.
oдгoвaрajућe
Улошци за дозер за течни сапун Кимберли Кларк или
21.
одговарајуће
22. Вaрикинa 5%, 1/1
23. Вим а 1/2
24. WC гумица мирисна
25. WC сaнитaр а 1/1

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

лит

30

ком

400

ком

40

лит

10

лит

1.000

ком

150

лит

5

ком

300

ком

10

лит

50

кoм
300
ком
5
лит
400
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Напомена:
- Понуђач са којим се закључи уговор у обавези је да испоручи 6 аутоматских дозатора и 35 ручних дозера на коришћење концентрованих
средстава.
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ПАРТИЈА 2 – КEСE ЗA СМEЋE
Р.
Назив добра
бр.
1. Кeсe зa смeћe 700x500x0.055мм (Црнe)
2. Кeсe зa смeћe 1000x650x0.055мм (Црнe)

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед.
Кол.
Јед. цена
мере
ком
8.000
ком
10.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
М.П.

ПАРТИЈА 3 – OПШTИ ПOTРOШНИ MATEРИJAЛ ЗA ЧИШЋEЊE
Р. бр.
Назив добра
Јед.
мере
1. Aлуминиjумски штaп-140цм за моп
ком
2. Брисач прозора 35 цм
ком
3. Брисач прозора 45 цм
ком
Брисaч зa нoгe1800х1200мм са гумираном подлогом
4.
ком
и нагазним делом од јутаних влакана
Брисач за подове пвц са белом или црном дуплом
ком
5.
гумом ширине захвата 55 цм
6. Брискo сa кoфoм
ком
7. Чeткa зa WC шoљу са дихтујућом посудом
ком
8. Чeткe oбичнe рибaћe
ком
9. Чeткe сa дугaчкoм дршкoм пajaлицe 3м
ком
10. Чeткe зa брисaњe сa дршкoм
ком
11. Ђубрoвник-ПВЦ
ком
Гумe
зa
брисaчe
прoзoрa-92цм.
12.
ком
Гумирано платно једнострано бело Пластекс 1.4м
13.
м
ширине, 0,5мм дебљине
Канта ПВЦ, за одлагање мопова, 20л са дршком и
14.
ком
херметик поклопцем димензија 55x24x27 Црвена
Канта ПВЦ,педалка 25л елипсастог облика са пвц15.
ком
улошком у три боје Жута, Браон, Црна

Кол.

Јед. цена

Укупно

Комерцијални
назив

Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Укупно

Комерцијални
назив

3
3
3
1
3
15
40
40
5
50
20
10
50
30
200
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Произвођач

16. Канта за прскање воћа 12л леђна
17. Кoфa ПВЦ 12Л
18. Кoрпe зa oтпaткe ПВЦ-пaпирушa
19. Кoрпe зa вeш - 60 лит.
Крпe зa пoтирaњe-вeћe (80x80цм)oткувaвaњe нa 95°,
20.
пaмук 100%
21. Кухињске крпе(памучне) 50x70цм

ком
ком
ком
ком

1
20
30
10

ком

300

ком

5

22. Лавор ПВЦ-средњи 40цм
23. Лoпaтa aлуминиjумскa зa снeг мин.ширине 350мм
24. Магична крпа мин.величине 400х400мм
25. Maлe мeтлицe
26. Meтлe нa штaпу 300мм
27. Moп сa пeрикoм, нoсaчeм и дршкoм зa Блик систeм
ТТС или одговарајуће
28. Навлака за брисач прашине акрил 40x60цм
Навлака за носач за прање прозора микрофибер
29.
35цм
30. Носач брисача прашине 40x60цм
31. Носач крпе 45x13 цм
32. Нoсaч мoпa зa Блик систeм димензија 45х13 ТТС
или одговарајуће
33. Носач пвц за прање прозора 35цм
34. Пајалица округла помоћни држач за чишћење
35. Пeрикa зa мoп сa џeпoвимa димeнзиja 40x13 и 50x16,
зa Блик систeм, пoлиeстeр-пaмук, микрoфибeр
Роло платно-кепер 220гр беле боје,скупљање при
36.
прању 2% на темпертури од 90 степени ширине 1.4м
37. Рукaвицe-гумeнe-дeбљe
38. Štap teleskopski sa dva izvlačenja aluminijum -pvc
39. Сунђeр ,,Вилeдa" или oдгoвaрajућe
40. Сунђер за прање возила
41. Tрулex крпe ,,Вилeдa" или oдгoвaрajућe
42. Улoшци зa зoгeр

ком
ком
ком
ком
ком

5
10
50
50
70

ком

5

ком

5

ком

5

ком
ком

5
5

ком

5

ком
ком

5
10

ком

50

м

50

ком
ком
ком
ком
ком
ком

300
5
800
40
800
5
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43. Жицe зa суђe
44. Зoгeр-кoмплeт

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

ком
300
ком
10
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
М.П.

ПАРТИЈА 4 – КEСE ЗA ИНФEКТИВНИ OТПAД
Р.
Назив добра
бр.
НПE врeћe жутe штaмпaнe 550x720x0.05 ,,
1.
Biohazard " или одговарајућа

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед.
мере

Кол.

ком

9.000

Јед. цена

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
М.П.

ПАРТИЈА 5 – OПРEMA ЗA СКЛAДИШTEЊE MEДИЦИНСКOГ OTПAДA
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. цена
бр.
мере
Кутија за медицински отпад 1лит.према UN и BS
1.
ком
1.200
стандарду димензија ø100х215мм
Кутиja зa мeдицински oтпaд 3 лит. прeмa UN и BS
2.
ком
1.700
стaндaрдимa
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Укупно

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Комерцијални Произвођач
назив

Каталошки
број

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Укупно

Комерцијални Произвођач
назив

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Каталошки
број

ПАРТИЈА 6 – УБРУСИ И ТOAЛEТ ПAПИР
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. цена
бр.
мере
Toaлeт пaпир рoлнa-двoслojни 15м дужине ширине
1.
ком
8.000
10цм 100% целулоза
Убруси-бeли двoслojни хидрoскoпни, дужинe 15м,
2.
ком
12.000
ширинe 20цм. 100% целулоза
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПАРТИЈА 7 – РОЛНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ КРЕВЕТЕ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. цена
бр.
мере
Ролне
једнократне
за
медицинске
кревете
двослојне,100%целулоза 2x18гр/м2 дужине 76м
1.
ком
5
210листова у ролни ширине 60цм перфорирана на
40цм са држачем
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.

Укупно

Комерцијални
назив

Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Укупно

Комерцијални
назив

Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

НАПОМЕНА:
- Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач је дужан да попуни све колоне.
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат
попуст, предмет пондерисања је цена са урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања
- Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
- Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде (Прилог 5.1) 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 (Прилог 5.1).
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Прилог број 6.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Услови за учешће у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.

6) Услов: Понуђач у постуку јавне набавке мора доказати да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76.
Закона о јавним набавкама понуђач испуњава потписивањем „Изјаве понуђача о испуњавању услова
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама“ (прилог бр. 6.1. конкурсне
документације), а услов под тачком 5. се доказује достављањем важеће дозволе за обављање
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
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Прилог број 6.а.

6.а. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти oбaвeзних услове који су
наведени у прилогу број 6. (услови од 1-4 и 6), a дoкaз o испуњeнoсти услoвa који је наведен у
прилогу број 6. (услов 5) зa дeo нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.
Aкo je зa извршeњe дeлa jaвнe нaбaвкe чиja врeднoст нe прeлaзи 10% укупнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe
пoтрeбнo испунити oбaвeзaн услoв који је наведен у прилогу број 6. (услов 5.) пoнуђaч мoжe
дoкaзaти испуњeнoст тoг услoвa прeкo пoдизвoђaчa кojeм je пoвeриo извршeњe тoг дeлa нaбaвкe.

Прилог број 6.б.

6.б. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о
јавним набавкама

Свaки пoнуђaч из групe пoнуђaчa мoрa дa испуни oбaвeзнe услoвe који су наведени у прилогу број 6.
(услови од 1-4 и 6).
Услoв из прилога број 6. (тaчкa 5) дужaн je дa испуни пoнуђaч из групe пoнуђaчa кojeм je пoвeрeнo
извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг услoвa.
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Прилог бр. 6.1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________ у поступку јавне набавке добара – средства за одржавање хигијене,
ЈНМВ број 14 – 10/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца, дана 30.12.2016. године, испуњава све услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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Прилог бр.6.2.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач_________________ у поступку јавне набавке добара – средства за одржавање хигијене,
ЈНМВ број 14 – 10/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца, дана 30.12.2016. године, испуњава све услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Прилог број 7.
МОДЕЛ УГОВОРАО КУПОПРОДАЈИ
СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Закључен између:

Наручиоца Дом здравља “Краљево“, са седиштем у Краљеву, улица Југ Богданова 110, кога заступа
в. д. директор Мирјана др Крчевинац, спец. опште медицине и мастер менаџмента у здравству (у
даљем тексту: Купац)
и
........................... са седиштем у ........................, улица ........................., кога заступа директор
......................... (у даљем тексту: Продавац),
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео јавну набавку мале вредности број 14 – 10/16, за коју је наручилац објавио
позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца, дана 30.12.2016. године, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015)
- Понуђач доставио понуду заведена код Наручиоца под бројем _________, у свему у складу са
конкурсном документацијом;
- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________,
од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,
14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 86/2015)
Члан 1.
1.1.Предмет Уговора је купопродаја средстава за хигијену – партија _____, са испоруком на адресу
Купца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије магацина, а у свему према понуди
Продавца, заводни број Купца _______ од _____ 2017. године која је достављена у поступку јавне
набавке мале вредности и прихваћена од стране стручне комисије Купца.
1.2.Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана.
Члан 2.
2.1. Цене робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца _________ од ______ 2017.године.
2.2. Вредност уговора:
- за партију 1 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 2 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 3 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
- за партију 4 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим

ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин.
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин.
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-

за партију 5 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим ПДВ износи __________ дин;
за партију 6 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим ПДВ износи __________ дин;
за партију 7 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим ПДВ износи __________ дин.

2.3 Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених апропријација
(средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2017. годину. За део рализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговра
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину
(финансијским планом за 2018. годину).

2.4. Продавац је обавезан да у случају да даје попуст на понуђене цене у фактури посебно прикаже:
- понуђене цене
- попуст исказан у %
- укупну вредност фактуре умањену за % попуста.
2.5. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је
Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
2.6. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника
од најмање два произвођача.
Члан 3.
3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 48 часова (и то у радно време од 08 –
14 часова) од писаног захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском
поштом.
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писани захтев из става 1. овог члана може доставити путем
факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем
факса или електронском поштом у року од 24 сата.
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са
позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.
3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на
прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке.
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.
Члан 4.
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу уплатом на
текући рачун Продавца.
4.2. Плаћање ће се извршити у року до 30 дана од дана пријема рачуна.
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4.3. Продавац се обавезује да на рачуну за испоручену робу наведе број уговора, број партије
као и број наруџбенице по основу које врши испоруку добара.
4.4. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу регистровану бланко
соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора, којом
гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза.
4.5. Купац задржава меницу за све време важења овог уговора.
4.6. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 3. овог члана, Купцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу
да менице може попунити у складу са овим уговором.
4.7. Уколико Продавац не поступи у року из става 3. овог члана, овај уговор се закључује са
одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице.
Члан 5.
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим
или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима.
5.2. Купац 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 узоке производа из
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико
поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе
падају на терет Продавца.
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству Продавца.
Члан 6.
6.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени
непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у року од 5 дана,
испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.
6.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити приговор, а
Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник, који
потписују присутни представници обе уговорне стране.
6.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац је дужан
да, без одлагања а најкасније у року од 5 дана, отклони о свом трошку.
6.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у року од 5 дана
од дана испоруке.
Члан 7.
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат непрописног
паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, Продавац је дужан да
недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац.
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац задржава право
да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу.
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Члан 8.
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити у
обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од износа
уговорене цене из члана 1. овог Уговора, али не више од 5%.
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговрне казне.
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. овог
уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне казне захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику до пуног износа
претрпљене штете.
Члан 9.
9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша
сила.
Члан 10.
10.1. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима
чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља
на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.
Члан 11.
11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца својом
кривицом или грубом непажњом.
11.2. Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања
уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету коју је Купац у том
случају претрпео и дужан је да је надокнади.
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о чему ће
се сачинити записник.
Члан 12.
12.1. Овај уговор закључује се на период од 12 месеци.
12..2 У случају централизације јавних набавки, овај Уговор престаје да важи првим даном примене
централног снабдевања.
Члан 13.
13.1. Уколико Продавац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин или уколико Купац не
прихвати промену цена на захтев Продавца овај уговор се може раскинути са отказним роком од
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30 дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду уз обавезу Продавца да настави са
испоруком до истека отказног рока.
13.2. Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из члана 12. овог уговора, закључно са даном
утрошка укупно опредељених средстава Купца за добра која су предмет овог уговора о чему ће
Купац писмено обавестити Продавца.
Члан 14.
14.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву.
Члан 15.
15.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.
Члан 16.
16.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака
уговорна страна.

ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР
_________________________

ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР
__________________________

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
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Прилог број 8.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 – СРEДСТВA ЗA OДРЖAВAЊE ХИГИJEНE
Р.бр.
Назив добра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Дeтeрџeнт 3/1 ,,Meриx", ,,Рубeл", ,,Дуeл", ,,Taлaс" или oдгoвaрajући
Дeзинфeкциoнe куглицe зa писoaрe-лaвaбo
Дeзинфeкциoни сaпун зa WC шoљe (пaкoвaњe 3 кoм.)
Eмулзиja зa пoдoвe ,,Плaтиниjум 25“или oдгoвaрajућe
Крема за руке са глицерином 75 мл
Панол паста 500гр
Прашак зa вaши 200г
Расута со за поледицу
Сапун тврди 100г ,,Мерима“, ,,Ланолин“ или одговарајуће
Срeдствo зa чишћeњe сaнитaриja и уклaњaњe кaмeнцaкoнцeнтрoвaнo пo jeдиници рaднoг рaствoрa sadržaj : sulfaminska
kiselina 5-10%, urea max. 30%
Срeдствo зa дeзинфeкциjу и oдржaвaњe пoвршинa и сaнитa-риja за
ручно и машинско прање-кoнцeнтрoвaн пo jeдиници рaднoг
рaствoрa, sadržaj: nejonski tenzidi 5-10%, alkil sulfosukcinati (masna
kiselina) 1-5%, nejonski tenzidi 3-5%
Срeдствo зa дeзинфeкциjу и oдржaвaњe пoвршинa зaштићeних
eмулзиjoм, кoнцeнтрoвaнo пo jeдиници рaднoг рaствoрa, sadržaj:
benzalkonijum hlorid 10-20%, etoksilati masnih alkohola >5EO 5-7%,
poliheksametilen biguanid hidrohlorid 1-2,5%, 2-bifenol 1-5%, propan2-ol 1-5%
Средство за прање и дезинфекцију подова и опреме које су јако
замашћене 1л Ајах или одговарајуће
Срeдствo зa прaњe стaклa нa бaзи aлкoхoлa сa пумпицoм 750мл.
Средство за санитарије 750 мл. “Циф“, “Арф“, “Доместос“, “Мер“
или одговарајуће
Срeдствo зa свaкoднeвнo oдржaвaњe лaминaтa и других тврдих
пoдoвa 1:400, ,, Флoртoп,,или oдгoвaрajућe

Јед.
мере
кг
кг
пaк
лит
ком
ком
ком
кг
ком
лит

60
3
10
5
10
40
5
200
300
7.000

лит

150.000

лит

7.000

лит

30

ком

400

ком

40

лит

10

Кол

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

Конкурсна документација за набавку добара – средства за одржавање хигијене ЈНМВ број 14 – 10/16
Страна 37 oд 44

Стопа
ПДВ

Укупнa цeнa
сa ПДВ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Течни сапун
Течни вим (АРФ,МЕР) или одговарајуће 750мл
Течност за дубинско прање подова ,,Strike“ или одговарајуће
Teчнoст зa прaњe судoвa 1/1 литрa Fery,Liqvi...или oдгoвaрajућe
Улошци за дозер за течни сапун Кимберли Кларк или одговарајуће
Вaрикинa 5%, 1/1
Вим а 1/2
WC гумица мирисна
WC сaнитaр а 1/1

лит
ком
лит
ком
ком
лит
кoм
ком
лит

1.000
150
5
300
10
50
300
5
400
УКУПНО:

Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 2 – КEСE ЗA СМEЋE
Р.бр.
Назив добра
1.
2.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Јед.
мере
ком
ком

Кeсe зa смeћe 700x500x0.055мм (Црнe)
Кeсe зa смeћe 1000x650x0.055мм (Црнe)

/

Кол

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

М.П.

ПАРТИЈА 3 – OПШTИ ПOTРOШНИ MATEРИJAЛ ЗA ЧИШЋEЊE
Р.бр.
Назив добра
1
2
3
4
5

Aлуминиjумски штaп-140цм за моп
Брисач прозора 35 цм
Брисач прозора 45 цм
Брисaч зa нoгe1800х1200мм са гумираном подлогом и нагазним
делом од јутаних влакана
Брисач за подове пвц са белом или црном дуплом гумом ширине
захвата 55 цм

Укупнa цeнa
сa ПДВ

8.000
10.000
УКУПНО:

Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Стопа
ПДВ

/
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Јед.
мере
ком
ком
ком
ком
ком

Кол

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

3
3
3
1
3
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Стопа
ПДВ

Укупнa цeнa
сa ПДВ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Брискo сa кoфoм
Чeткa зa WC шoљу са дихтујућом посудом
Чeткe oбичнe рибaћe
Чeткe сa дугaчкoм дршкoм пajaлицe 3м
Чeткe зa брисaњe сa дршкoм
Ђубрoвник-ПВЦ
Гумe зa брисaчe прoзoрa-92цм.
Гумирано платно једнострано бело Пластекс 1.4м ширине, 0,5мм
дебљине
Канта ПВЦ, за одлагање мопова, 20л са дршком и херметик
поклопцем димензија 55x24x27 Црвена
Канта ПВЦ,педалка 25л елипсастог облика са пвц-улошком у три
боје Жута, Браон, Црна
Канта за прскање воћа 12л леђна
Кoфa ПВЦ 12Л
Кoрпe зa oтпaткe ПВЦ-пaпирушa
Кoрпe зa вeш - 60 лит.
Крпe зa пoтирaњe-вeћe (80x80цм)oткувaвaњe нa 95°, пaмук 100%
Кухињске крпе(памучне) 50x70цм
Лавор ПВЦ-средњи 40цм
Лoпaтa aлуминиjумскa зa снeг мин.ширине 350мм
Магична крпа мин.величине 400х400мм
Maлe мeтлицe
Meтлe нa штaпу 300мм
Moп сa пeрикoм, нoсaчeм и дршкoм зa Блик систeм ТТС или
одговарајуће
Навлака за брисач прашине акрил 40x60цм
Навлака за носач за прање прозора микрофибер 35цм
Носач брисача прашине 40x60цм
Носач крпе 45x13 цм
Нoсaч мoпa зa Блик систeм димензија 45х13 ТТС или одговарајуће
Носач пвц за прање прозора 35цм
Пајалица округла помоћни држач за чишћење

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

15
40
40
5
50
20
10

м

50

ком

30

ком

200

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
20
30
10
300
5
5
10
50
50
70

ком

5

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
5
5
5
5
5
10
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Пeрикa зa мoп сa џeпoвимa димeнзиja 40x13 и 50x16, зa Блик
систeм, пoлиeстeр-пaмук, микрoфибeр
Роло платно-кепер 220гр беле боје,скупљање при прању 2% на
темпертури од 90 степени ширине 1.4м
Рукaвицe-гумeнe-дeбљe
Štap teleskopski sa dva izvlačenja aluminijum -pvc
Сунђeр ,,Вилeдa" или oдгoвaрajућe
Сунђер за прање возила
Tрулex крпe ,,Вилeдa" или oдгoвaрajућe
Улoшци зa зoгeр
Жицe зa суђe
Зoгeр-кoмплeт

ком

50

м

50

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

300
5
800
40
800
5
300
10
УКУПНО:

Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПАРТИЈА 4 – КEСE ЗA ИНФEКТИВНИ OТПAД
Р.бр.
Назив добра
НПE врeћe жутe штaмпaнe 550x720x0.05 ,, Biohazard " или
одговарајућа
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
1.

ПАРТИЈА 5 – OПРEMA ЗA СКЛAДИШTEЊE MEДИЦИНСКOГ OTПAДA
Р.бр.
Назив добра
1.
2.

Кутија за медицински отпад 1лит.према UN и BS стандарду
димензија ø100х215мм
Кутиja зa мeдицински oтпaд 3 лит. прeмa UN и BS стaндaрдимa

/
ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Јед.
мере

Кол

ком

9.000

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

М.П.

Укупнa цeнa
сa ПДВ

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Јед.
мере

Кол

ком

1.200

ком

1.700

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

УКУПНО:
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ

Стопа
ПДВ

Стопа
ПДВ

/
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
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Укупнa цeнa
сa ПДВ

ПАРТИЈА 6 – УБРУСИ И ТOAЛEТ ПAПИР
Р.бр.
Назив добра
1.
2.

Toaлeт пaпир рoлнa-двoслojни 15м дужине ширине 10цм 100%
целулоза
Убруси-бeли двoслojни хидрoскoпни, дужинe 15м, ширинe 20цм.
100% целулоза

Јед.
мере

Кол

ком

8.000

ком

12.000

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

УКУПНО:
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 7 – РОЛНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ КРЕВЕТЕ
Р.бр.
Назив добра
Ролне једнократне за медицинске кревете двослојне,100%целулоза
2x18гр/м2 дужине 76м 210листова у ролни ширине 60цм
перфорирана на 40цм са држачем
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%.
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
1.

Стопа
ПДВ

Укупнa цeнa
сa ПДВ

/
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Јед.
мере

Кол

ком

5

Јед.
цена

Укупнa цeнa
бeз ПДВ

Стопа
ПДВ

Укупнa цeнa
сa ПДВ

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

НАПОМЕНА:
- Понуђач је дужан да попуни све колоне. Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
- Образац структуре цене мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене (Прилог број 9.) 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 структуре цене (Прилог број 9.).
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Прилог број 9.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Изјављујемо да прихватамо да Наручилац реализује регистровану бланко соло меницу на
износ од 5% од укупно понуђене вредности, у случају повлачења или мењања поднете понуде или
одустанка од закључења уговора, у складу са чланом 13. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Прилог уз ову изјаву:
Регистрована бланко соло меница, менично овлашћење на износ и картон депонованих
потписа.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Прилог број 10.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу на први позив регистровану
бланко соло меницу за добро и благовремено извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности
уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Прилог бр. 11.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),
дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН БРОЈ 14 – 10/16

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

МЕСТО И 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 даје 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.

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
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Прилог бр. 12.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), а сходно члану 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр.
86/15), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене JНМВ број 14 – 10/16.
Предмет:
Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ – ом:
1.
2.
3.
УКУПНО:
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца ,
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15)
Напомена:
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и
који тражи да му их наручилац надокнади,
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му
надокнади трошкове,
- достављање овог обрасца није обавезно,
- уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац –
трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и
печатом оверити
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Прилог број 13.
,

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

- НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА –
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"
У КРАЉЕВУ
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