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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

 

Назив наручиоца: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' 

Адреса: ул. Краљице Наталије 62, 11000 Београд 

ПИБ 100219891, 

Матични број 07035888, 

Интернет страница наручиоца: www.gakfront.org/klinika/kjp.php  

Служба за контакт: Одсек за јавне набавке, телефон: 011/20-68-408 – Радица  

Александрић, Иван Цвијовић. 

 

2. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број O14-3 за 2014. годину су добра: материјал за 

одржавање хигијене, за потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт''. 

Процењена вредност набавке износи 10.416.000,00 динара без пдв-а. Предмет јавне 

набавке је обликован по партијама. 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за 

подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници Наручиоца www.gakfront.org/klinika/kjp.php 

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

 

4. Рок и начин подношења понуда 

  Понуде се подносе на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни 

фронт'', Београд, ул. Краљице Наталије 62, писарница. 

  Рок за подношење понуда је 11.06.2014. године, до 09,00 часова. 

  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до 09,00 часова наведеног датума, у писарници наручиоца. 

  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. 

  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. 

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

своју понуду. 

  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 

наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну 

набавку број O14-3 – материјал за одржавање хигијене, број партије___, - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

  Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на 

полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, 

име и презиме и број телефона особе за контакт.  

 Понуда се доставља, на преузетом обрасцу понуде, мора бити јасна и 

недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана 

траком 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. 

  Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

5. Време и место отварања понуда 

http://www.gakfront.org/klinika/kjp.php
http://www.gakfront.org/klinika/kjp.php
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  Јавно отварање понуда одржаће се 11.06.2014. године у 09,30 часова, у 

сали за састанке наручиоца на другом спрату. 

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

 Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају 

оверено овлашћење, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуда.  

 

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  

  Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 20 дана од дана 

јавног отварања понуда. 
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II   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, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом и позивом за подношење понуда. 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 Понуда мора бити састављена на српском језику.  

 

2. Обавезна садржина понуде 

 

2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен; 

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона, наведене 

у Упутству како се доказује испуњеност услова; 

- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, попуњен, потписан и 

печатом оверен; 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 

печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора; 

- Образац спецификације, попуњен, потписан и печатом оверен; 

- Образац изјаве о независној понуди; 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама; 

  

3. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и печатом оверава. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

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

групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној 

документацији. 

 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. 

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

своју понуду. 

 

4. Партије 

 Предметна набавка је обликована по партијама. Свака партија може да се 

уговори засебно. 

 

5. Понуда са варијантама 

 Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач 

 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. 

 

7.  Подизвођач 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
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 - у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне 

вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од 

укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

 - за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач 1) до 4) Закона о ЈН. 

 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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

      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. 

     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. 

 

8. Заједничка понуда 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде, навести опште 

податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

 За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о ЈН. 

 Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, 

се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под 

тачком 3. у оквиру II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

      Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који 

обавезно садржи податке о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

 

9. Захтеви у погледу погледу рока испоруке, места испоруке, начина рока и 

услова плаћања  

 

 9.1. Захтеви у погледу рока испоруке 

  Рок испоруке добара не може бити дужи од 24 сата, рачунајући од пријема 

требовања.  Ако је рок испоруке дужи од 24 сата понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

  

 9.2. Захтеви у погледу места испоруке  

  Испорука добара предметне јавне набавке врши се у “франко магацин Kупца”'. 
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 Испоручилац ће вршити испоруку сукцесивно, по позиву наручиоца, према динамици и 

количини коју одреди наручилац, у року исказаном у понуди. 

 

 9.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 Рок плаћања је најмање 60 дана, од дана пријема исправног рачуна понуђача 

уз коју ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и 

записник којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара.    

 Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

  

 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

 Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

10. Цена, структура цене, валута и начин на који мора да буде наведена и 

изражена цена у понуди 

 Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити 

исказана у динарима.  

 У цену треба урачунати и све зависне трошкове предметне јавне набавке: 

евентуалне трошкове царине, трошкове превоза, трошкове истовара добара у магацински 

простор наручиоца и сл.   

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

складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних 

делова које сматра меродавним.   

  

 

11. Средство финансијског обезбеђења  

Понуђачи не достављају средства финансијског обезбеђења у предметном 

поступку јавне набавке. 

 

12. Начин означавања поверљивих података 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

   Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

  

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

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

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуда.  

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

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
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доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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 – јавнa набавкa 

добара – материјала за одржавање хигијене, број O14-3, партија _____, на неки 

од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Гинеколошко-акушерска клиника 

''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, Одсек за јавне набавке; 

- факсом на број 011/36-10-863; 

- електронским путем на адресу javnenabavke@gakfront.org  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

14. Измене и допуне конкурсне документације 

 Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни 

конкурсну документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити 

све понуђаче који су примили конкурсну документацију.  

 Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страни Наручиоца. 

 

15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 

подизвођача 

 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

 Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

цена. 

      Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године (2011, 2012 и 2013) 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. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године (2011, 2012 

и 2013). 

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. 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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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.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, наручилац ће захтевати обезбеђење испуњења уговорених 

обавеза, и то уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 

корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене 

цене, са урачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза, као и картон депонованих потписа. 

 

17. Критеријум за доделу уговора 

 У предметном поступку јавне набавке добара – набавка материјала за 

одржавање хигијене, број O14-3 за 2014. годину, критеријум за доделу уговора je 

„најнижа понуђена цена“. 

  Уколико после извршеног рангирања понуда две или више понуда имају једнаку 

најнижу понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача, у којој 

је понуђен дужи рок плаћања. Уколико и у том случају наручилац не може да изврши 

избор, биће изабрана понуда која је најпре достављена писарници наручиоца. 

 

18. Рок за закључење уговора  

 Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

 

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 

набавкама.  

 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

 

20. Захтев за заштиту права  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице. 

         Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може 

да поднесе пословно удружење. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

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

      Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке,  односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

        Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 
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 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. 

Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра 

плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса ЈН 

број О14-3, корисник: Буџет Републике Србије). 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка 

комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
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III  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум:  

Дел. Број:  

 

На основу овог позива за доделу уговора о јавној набавци подносимо 

 

ПОНУДУ 

за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене број O14-3 за 2014. годину, 

партије бр. ........................, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу 

јавних набавки дана 12.05.2014. године и на интернет страници Наручиоца 

 

 

Рок важења понуде 

(мин. 30 дана, обавезно 

уписати): 

 

 

Начин давања понуде 

(заокружити): 
 

- самостално 

 

 

- група 

понуђача 

(заједничка 

понуда) 

 

- са подизвођачем 

 

 

 

М.П. 

 

___________________________ 

                                                                                                                                 

(потпис овлашћеног лица) 
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ТАБЕЛА ОБРАСЦА ПОНУДЕ 

 

 

 

Партија 1 - Kесе 

 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina za  

godinu 

dana 

cena po 

jed. bez 

PDV-a 

cena ukupno bez 

PDV-a 

1 

KESE ZA SMEĆE , velike, 

700 x 1100 mm, crne boje, 

30 mikrona, HDP 

kom 

60000   

2 

KESE ZA SMEĆE, male, 500 

x 900 mm, crne boje, 30 

mikrona,HDP 

kom 

30000   

3 
KESE ZA zamrzivaĉ od 3 kg 

(po komadu dati cenu) 
kom 

8000   

4 

PVC dzak providan dim. 

550x1000 mm, deblj. 100 

mikrona,LDP 

kom 

1500   

5 

PVC dzak 500x900 mm, 

deblj. 20 mikrona,BELE 

BOJE, HDP 

kom 

1000   

 
 

 
 

 
 

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

Произвођач: ________________________________________________________________ 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 2 КУТИЈЕ ЗА ТРЕТИРАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ И ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА 
 

 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina za  

godinu 

dana 

cena 

po jed. 

bez 

PDV-a 

cena 

ukupno bez 

PDV-a 

1 

KUTIJA ZA OŠTRE ELEMENTE (zute boje), 2 LITARA, 

izraĊene od polipropilena prema UN i BS standardima, 

pogodne za smeštaj i unutrašnji transport oštrih elemenata 

poput igala, braunila, polomljenog stakla, oštre plastike, 

skalpela i sl., sa poklopcem koji omogućava privremeno ili 

trajno zatvaranje (prema standardu). Moraju imati oznaku 

''biohazard'' (po standardu), kao i oznaku UN koda. 

Autoklavabilne do 140C (sa oznakom), okrugle.  

kom 3000 
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2 

KUTIJA ZA OŠTRE ELEMENTE (zute boje), 4 LITARA, 

izraĊene od polipropilena prema UN i BS standardima, 

pogodne za smeštaj i unutrašnji transport oštrih elemenata 

poput igala, braunila, polomljenog stakla, oštre plastike, 

skalpela i sl., sa poklopcem koji omogućava privremeno ili 

trajno zatvaranje (prema standardu). Moraju imati oznaku 

''biohazard'' (po standardu), kao i oznaku UN koda. 

Autoklavabilne do 140C (sa oznakom), okrugle. 

kom 1000 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A: 
 

PDV…….%: 
 

CENA UKUPNO SA PDV-OM: 
 

 
 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 3 – КЕСЕ ЗА САКУПЉАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ И ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА 
 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina za  

godinu 

dana 

cena 

po jed. 

bez 

PDV-a 

cena 

ukupno 

bez PDV-a 

3.1* 

KESA ZA SAKUPLJANJE INFEKCIJSKOG i MEDICINSKOG 

OTPADA (zute boje), izraĊene od polietilena (HDPE), 

pogodne za sterilizaciju min 147C, paro-nepropusne, min. 

dim. 550 X 620 mm, debljina 0,04mm, nezapaljivo do 

2920C, postojane boje, otpornost na alkalije, kiseline i 

organske rastvarace, na kesama je odštampan znak za 

opasan medicinski otpad, iznad znaka natpis INFEKTIVNI 

OTPAD, a ispod znaka su natpisi BIOHAZARD, OPASNO I 

TRETIRATI-AUTOKLAVIRATI. Vidno je istaknut proizvodjac 

sa potrebnim kontakt podacima. 

ком 17000 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:  

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:  

*може да се уговори засебно 

 
Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 
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rb naziv dobara JM 

koliĉina za  

godinu 

dana 

cena 

po jed. 

bez 

PDV-a 

cena 

ukupno 

bez PDV-a 

3.2* 

KESA ZA SAKUPLJANJE INFEKCIJSKOG i MEDICINSKOG 

OTPADA (narandzaste boje), izraĊene od polietilena 

(HDPE), pogodne za sterilizaciju min 147C, paro-

nepropusne, min. dim. 600 X 900 mm, debljina 0,08mm, 

nezapaljivo do 2920C, postojane boje, otpornost na alkalije, 

kiseline i organske rastvarace, na kesama je odštampan 

znak za opasan medicinski otpad, iznad znaka natpis 

INFEKTIVNI OTPAD, a ispod znaka su natpisi BIOHAZARD, 

OPASNO I TRETIRATI-AUTOKLAVIRATI. Vidno je istaknut 

proizvodjac sa potrebnim kontakt podacima. 

 

ком 300 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A: 
 

PDV…….%: 
 

CENA UKUPNO SA PDV-OM: 
 

*може да се уговори засебно 
 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 4 – ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina za 

 godinu 

dana 

cena po 

jed. bez 

PDV-a 

cena 

ukupno bez 

PDV-a 

1 ĈAŠE PVC za jednokratnu upotrebu kom 1000     

2 ĈAŠE PVC za jednokratnu upotrebu 0,5 LIT. KOM 1500     

3 

ŢICA ZA SUDJE od inoxa, karakteristiĉnog 

spiralnog oblika, min. masa 18 gr. (po 2 

komada u pakovanju) kom 1000     

4 PVC ĈETKA ZA WC sa postoljem kom 50     

5 ĈETKA ZA FLAŠE standardna kom 10     

6 Plastiĉni bokali 2-3 litara sa poklopcem kom 20     

7 FOLIJA ALUMINIJUMSKA 30 m kom 250     

8 

PVC LOPATICA (Ċubrovnik) SA dugaĉkom 

DRŠKOM, sklopiva kom 30     

9 METLE MALE sirkove kom 5     

10 METLE VELIKE sirkove kom 10     

11 

METLA (portviš ĉetka sa PVC drškom koja 

se našrafuje) kom 50     

12 VAKUUM GUME sa drškom kom 10     

13 Toaletni sapun sa prirodnim glicerinom. kom 1500     
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Dermatoloski ispitan (80 do 100 grama) 

14 

PVC Dozatori za tecni sapun u koje moze da 

se sipa sapun, bez uloska kom 5   

15 

'Brisko'' komplet ili odgovarajuce (PVC 

kanta, pvc cediljka, PVC drška i konĉani 

uloţak -sa pamucnim resama) komplet 5     

16 PVC drška za ''BRISKo'' ili odgovarajuce kom 20     

17 

Uloţak za ''BRISKO'' ili odgovarajuce 

(pamucna perika sa resama) kom 15     

18 Kancelarijska korpa za papir (PVC) kom 15     

19 

Kanta za smeće PVC pedalka min.12 litara, 

sa poklopcem, ţute boje, odlicnog kvaliteta 

sistema sa pedalom zbog cestog koriscenja kom 20     

20 

Drţaĉ WC higijenskih štitnika ''cleanline'' ili 

odgovarajuce kom 15     

21 

Kanta sa pedalom metalna INOX, 20 litara, 

sa poklopcem kom 25     

22 Teleskopski štap sa razvlaĉenjem do 3 m kom 3     

23 Teleskopski štap sa razvlaĉenjem do 5 m kom 3     

24 

Lopata bolesniĉka od rostfraja standardna 

sa poklopcem kom 3     

25 

Flis papir 20gr u formatu 100x70 (klobuĉna 

hartija) najtanji, uzorak 
kg 3000 

  

26 

WC ŠTITNIK (100 listića u kutiji) 

''CLEANLINE'' ili odgovarajuce, uzorak, da 

odgovara drţaĉima 

listić 200000 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:   

PDV…….%:   

CENA UKUPNO SA PDV-OM:   

 

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 5 – КРПЕ 

 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

cena po 

jed. 

bez 

PDV-a 

cena ukupno 

bez PDV-a 

1 

Sintetski laminirani SUNĐER za pranje sudova, sa 

visoko efikasnim abrazivom koji ne oštećuje površinu, 

napravljen od vrlo ĉvrstog kvalitetnog materijala, 

VISOKOG KVALITETA. Abraziv mora biti ĉvrsto fiksiran 

za osnovni deo. Osnovni deo je napravljen od sunĊera 

gustine 18 kg/m3 Pogodan i za nerĊajući ĉelik, 

aluminijum, porcelan, staklo. Dim. 70X130 mm  

kom 1000 

  

2 

Trulex upijajuca krpa (vlaţna krpa) za kuhinju, pranje 

na 90 C, 206x180 mm, visoko-absorbujuća, laka za 

ispiranje 

kom 300 
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3 

Mikrofiber krpa visokog kvaliteta,veoma izdrţljiva i 

primenjiva na svim površinama. Upija masnocu i vodu 

u jednom prelazu,cak i otiske prstiju.Idealna za brzo 

obnavljanje sjaja na staklu i plasticnim 

povrsinama.Radi sa vrlo malo ili bez ikakvih hemikalija 

– voda je dovoljna!Moţe se prati u mašini na 90Cº do 

300  puta sa omeksivacem. Dimenzije 32 x 36 cm. 

Tezina 245g/m2 

kom 450 

  

4 

Mikrofiber krpa za visenamensko ciscenje. U sebi sadrzi 

lipofilni i hidrofilni mikrofiber. Sastav: 70% 

poliester,30% poliamid.Upija tecnosti,ulja,otiske 

prstiju,prljavstinu sa svih povrsina.Ne grebe 

povrsinu,mekana,ugodna za upotrebu.Idealna za 

ciscenje staklenih povrsina i dezinfekciju u 

zdravstvu.Moţe se prati u mašini na 90Cº do 300  

puta.  Dimenzije: 40 x 40 cm. Tezina 270g/m2 

kom 20 

  

5 KRPA ZA POD, PAMUCNA DIM. 50X70cm Kom 100   

CENA UKUPNO BEZ PDV-A: 
 

PDV…….%: 
 

CENA UKUPNO SA PDV-OM: 
 

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 6 – ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ 

 

 

rb naziv dobara јм 

koliĉina  

za godinu 

dana 

cena po 

jed. bez 

PDV-a 

cena 

ukupno 

bez PDV-a 

1 

Sredstvo za odmašćivanje - odmašćivaĉ, (aspiratora, 

roštilja, rerni, šporeta). Sastav: Nejonski i amfoterni 

surfaktanti, vodorastvorljivi rastvaraĉi, pomoćni agensi. 

Sadrţi manje od 20% alkalija i natrijum hidroksida. 

litara 40 

  

2 

Sredstvo za ĉišćenje podova sa dezificijensom, otporno 

na klizanje, visoki sjaj, razblazivanje 1:20. Sastav: 

polietilenski voskovi, kvaternarna monijumova 

jedinjenja, nejonski surfaktanti 

litara 1300 

  

3 

Dezinfekciono sredstvo za maš. pranje poda za ravne 

povrsine,razblazivanje 1:10 - 1:50 virucidno, 

baktericidno i fungicidno dejstvo. Proizvod mora da bude 

testiran BS.EN 1276 metodom. 

litara 200 

  

4 

WC SANITAR namenjen za pranje i ĉišćenje naslaga 

prljavštine na ''skrivenim" delovima WC školjki. TakoĊe 

moţe da se koristi za temeljno pranje ostalih keramiĉkih 

površina u sanitarnim prostorijama „‟Saniper‟‟ ili 

odgovarajuce. Sastav: Voda, Hlorovodoniĉna kiselina, 

Lutensol XP 80, miris, boja. 

litara 2500 
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5 TEĈNI SAPUN za ruke sa antibakterijskim dejstvom pH 

6-7  
litara 1500 

  

6 

TEĈNI SAPUN za ruke ''LUNA'' ili odgovarajuce, 

pakovanje od 900 ml, da odgovara dozatorima kojima 

raspolaţe Klinika 

kom 300 

  

7 

TEĈNI DETERDŢENT ZA MAŠINSKO PRANJE BELOG 

POSUĐA, 25kg,''winterhalter F8400'' ili odgovarajuce, 

mora odgovarati mašini za pranje posuĊa koju poseduje 

kuhinja 

kg 550 

  

8 

Sredstvo za mašinsko ispiranje sudova, 10 lit, 

''winterhalter N/S'' ili odgovarajuce , mora da odgovara 

mašini za pranje posuĊa koju poseduje kuhinja  

litara 40 

  

9 

SREDSTVO ZA ODRŢAVANJE LIFTOVA (nerĊajućeg 

ĉelika). Sredstvo se upotrebljava za ĉišćenje površina od 

nerĊajućeg ĉelika (Inox-a), aluminijuma, hroma, 

obojenih metala, plastike, keramike i kamena. Nakon 

upotrebe sredstva na površini ostaje zaštitni nemasni 

sloj koji olakšava odrţavanje tretiranih površina.Nakon 

upotrebe na podlozi ne ostaju otisci prstiju.  

litara 6 

  

10 

SREDSTVO ZA RUĈNO PRANJE SUDOVA, sadrţi od 15-

30% anjonskih tenzida, <5% nejonskih tenzida, <5% 

amfoternog tenzida, glicerin, konzervans 

(metilhloroizotiazolinon, metilizotiazolinon), boja, miris. 

litara 1700 

  

11 

Ĉvrsta metalizirana emulzija za podove - 2 premaz, 25% 

suve materije,pH 8, pakovanje 5 litara. Sastav: Akrilni 

polimer/ kopilimer, pilietilenski vosak, ostatak rastvorljiv 

u alkalijama (ne u Platinum-u), rastvarac glikol etar, 

plastifikatoru, surfaktanti, konzervans. 

litara 150 

  

12 

Sredstvo za ĉišćenje staklenih površina sa sprejom na 

bazi alkohola, koje ĉisti brzo ne ostavljajući tragove. 

Blag je za koţu pH 10 (nerazblaţeno sredstvo), spreman 

za upotrebu. Sastav: Alkohol, agensi za vlaţenje, 

rastvaraĉi masti, pomoćni agensi  

litara 80 

  

13 

'VIM'' tecni ili odgovarajuce, sastav 5 % anionic 

surfanctants,  5% nonionic surfactants, Sodium 

Tripolyphosphate, parfum, preservative.  

kom 1500 

  

14 
Ultra tecni sapun, pakovanje od 6 dopuna po 1000 ml, 

roze boje, ‟‟Kimberly Clark‟‟ ili odgovarajuce 
pak  5   

15 
Sredstvo za ciscenje laminata sa mirisom ‟‟AJAX‟‟ ili 

odgovarajuce 
litara 20   

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:  

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:   

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 7 – ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 
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rb naziv dobara JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

cena po 

jed. bez 

PDV-a 

cena 

ukupno 

bez PDV-a 

1 

PEŠKIR PAPIRNI, rolna-kuhinjski ubrus, okv. 

dim. 22x23 cm, kvalitetniji, dvoslojni, prijatan 

na dodir, mekan I njegova upotreba ne iritira 

koţu, sa blago reljefnom površinom, sa 

mogućnoscu cepanja na svakih ≈22 cm, 100% 

celuloza, beli, min 50 lista, minimalna tezina 

rolne 140 gr. i da odgovara drţacima utvrdiće se 

po uzorku  

rolna  25000 

  

2 

UBRUSI SAMOSLOŢIVI LISTIĆI, 100% celuloza 

dvoslojni, beli, kvalitetniji, br.listića u paketu 

(punjenju,klipu)-200, listić okvirnih 

dim.23x21cm.Mora odgovarati postojecim 

dozerima na Klinici ''UNIONCLEAN'', dostaviti 

uzorak, da li dim. odgovara utvrdiće se po 

uzorku. 

listić 1000000 

  

3 

INDUSTRIJSKI UBRUS BELI, 2/1 (2 rolne u 

pakovanju),100% CELULOZA, dvoslojni, cca. 

280m,hilzna 6cm, listić ca.250x390mm (da 

odgovara Odeljenju/uzorak) 

rolna 1000 

  

4 

TOALET PAPIR beli dvoslojni, min. 150 lista, 

kvalitetniji, dvoslojni, prijatan na dodir, mekan I 

njegova upotreba ne iritira koţu, sa blago 

reljefnom površinom, okv.dim 9,5*12 cm (da 

odgovara drţaĉima), dostaviti atest i sertifikat 

da je proizvod od 100% celuloze, minimalna 

tezina rolne 85 gr. 

rolna 

 
20000 

  

5 

SALVETE papirne, kvalitetnije, 33x33cm,bele, 

50 komada u pakovanju, 100% celuloza, 

dvoslojne 

pak 500 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:  

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:   

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 8 – ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ  

И ОПЕРАЦИОНУ САЛУ 

 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

cena po 

jed. bez 

PDV-a 

cena ukupno bez 

PDV-a 

1 

RUĈNI UBRUSI, EXTRA SOFT, 

izuzetnog kvaliteta, troslojni, za 

potrebe Odeljenja za neonatologiju 

i Operacione sale, 100% celuloza, 

kom 4020 
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dim 21,2x34 cm, da odgovaraju  

postojećim dozerima na Klinici, 

pakovanje 100/1, ''tork'' ili 

odgovarajuce 

CENA UKUPNO BEZ PDV-A: 

 

PDV…….%: 

 

CENA UKUPNO SA PDV-OM: 

 

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 9 – КОЛИЦА И ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 

 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

cena po jed. 

bez PDV-a 

cena ukupno 

bez PDV-a 

1 

Sistem kolica sa dve kofe po 15l (crvena 

kofa-prljava voda i plava kofa-rastvor za 

pranje) i tec cediljkom iznad crvene kofe. 

Kolica imaju rukohvat i toĉkiće radi lakšeg 

rukovanja.   

kom 4 

  

2 

Uloţak MOP (perika) 40 cm, kombinacija 

poliestera, pamuka i mikrofibera koja 

garantujeoptimalnu apsorbciju vode i 

efektno uklanja neĉistoću sa površina 

koje se tretiraju. Mogu se otkuvavati i do 

300 puta. 

kom 150 

  

3 
Nosaĉ MOP-a za blik sistem 40 cm, koji 

odgovara ulosku mopa/perika/ 40cm 
kom 55 

  

4 
Aluminijumski stap za MOP koji odgovara 

nosacu mopa za blik sistem 
kom 25 

  

5 
Otirac za hol zdravstvene ustanove, dim 

1,30*2.00 m 
kom 2 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:  

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:   

 

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 
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Партија 10 – ИНДУСТРИЈСКА СО 

 

rb naziv dobara JM 
koliĉina za  

godinu dana 

cena po jed. 

bez PDV-a 
cena ukupno bez PDV-a 

1 

Tabletirana so za 

omekšavanje vode za 

mašinu za pranje 

posudja 

kg 12000 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:  

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:   

 

Рок плаћања (60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

 

Партија 11 – ЖИЛЕТИ И МАШИНИЦА ЗА БРИЈАЊЕ 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina za  

godinu 

dana 

cena po jed. 

bez PDV-a 

cena ukupno 

bez PDV-a 

1 

ŢILETI ''INTERSILVER'' ili 

odgovarajuce da odgovaraju 

masinici za brijanje 

kom 7000 

  

2 

Klasična mašinica od inoxa za 

brijanje u koju se stavlja žilet 

''INTERSILVER'' ILI 

ODGOVARAJUCE 

kom 100 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A:  

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:   

 

 

 

Рок плаћања (од 60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

Место и датум:______________ М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 

 

Партија 12 –ПРАШАК ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ВЕША  

 

rb naziv dobara JM God. koliĉina  
cena po jed. 

bez PDV-a 

cena ukupno bez 

PDV-a 
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1 
Prasak za ves kg 13500 

  

CENA UKUPNO BEZ PDV-A: 
 

PDV…….%:  

CENA UKUPNO SA PDV-OM:  
 

 

Рок плаћања (60 дана по извршеној испоруци, на основу издате фактуре):........дана. 

Рок испоруке (од пријема позива наручиоца до 24 часа): ................часа. 

 

 

Место и датум:______________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_________________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

1) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________________ 

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 одговорно за потписивање уговора: ____________________________________________ 

 

2) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________________ 

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 одговорно за потписивање уговора: ____________________________________________ 

 

 

 

Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну 

обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адреса седишта:_________________________________________________________________ 

Матични број понуђача: __________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________________ 

Матични број: ___________________________________________________________________ 

Име особе за контакт: ____________________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail):_______________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

Телефакс: _______________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора: ____________________________________________ 

 

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део  
                                                         (навести назив подизвођача) 

набавке ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

што износи ____% вредности понуде. 

 

* Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 1, потребно је копирати 

страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.  
 

Понуђач је дужан да упише јединичну цену као и укупну цену за понуђено добро. 

У цену треба укалкулисати и све зависне трошкове. 

*Понуђач је обавезан да се придржава понуђеног рока испоруке. 

* Наручилац не дозвољава авансно плаћање. 

* Понуђач је обавезан да сваку испоруку добара временски најави и испоручи у целости.  

* Сукцесивну испоруку предметних добара, вршиће Продавац у магацин Купца. 

 

У ________________________                       

                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.                           

Дана:__________.2014. године                                          _______________________________ 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 

Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 

 

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

регистар; 

2) Услов: 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) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов: 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: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 
       Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног 

Привредног суда; 
2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 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 или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 

4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда. 

      

Додатни услови: 
6) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе узорке, каталоге или фотографије за захтеване 

ставке партија у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива за предметни поступак 

у ''Сл. гласнику РС'' (закључно са 11.06.2013. године до 09,00 часова) писарници 
Клинике. За захтеване узорке довољно је доставити комад предмета набавке, а не 
паковање. За партију 12 доставити узорак у кесици од 6 кг. На упакованим узорцима, 
каталозима или фотографијама треба прецизно назначити назив понуђача и број партије на 
коју се односе. Уколико понуђач благовремено не изврши доставу узорака, каталога или 

фотографија, или не означи назив понуђача или број партије на коју се исти односе, његова 
понуда ће бити одбијена;  

7) Понуђачи су у обавези да испуне и захтеве који су наведени у обрасцу спецификације 
појединих партија предметног поступка. 

 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у 
којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 Уколико понуђач не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  
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V Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и 

конкурсне документације 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

1.  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – 
правно лице; 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра - предузетник; 

2.  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 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 или давања мита, кривично дело преваре – правно 
лице; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 - предузетник; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 – физичко лице; 

3.  

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврду 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности– правно лице; 
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврду Агенције за 
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности - предузетник; 
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова – физичко лице; 

4.  

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода – 
правно лице; 
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 - предузетник; 
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 – физичко лице; 

5.  Не доставља се у предметном поступку 

6.  узорци, каталози или фотографије према обрасцу спецификације 

7.  Документација наведена у обрасцу спецификације 

 

 
У _____________________                                                      Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.               ______________________________ 
 
 
Напомене: Докази о испуњености услова из члана 75. Закона, достављају се у неовереним 

копијама. 
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VI   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

1. Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, ул. Краљице Наталије 

62, коју заступа В.Д. директора проф. др Снежана Ракић (у даљем тексту: Купац) 

и 

 

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. ____, 

ПИБ ____________, матични број _____________ које заступа директор 

_________________ (у даљем тексту: Продавац),  

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:                                        

 

а) ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

б) ______________________________________________________________________________ 
              ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако 

наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити 

податке. 

 
 з а к љ у ч у ј у: 

У Г О В О Р   О   К У П О П Р О Д А Ј И 

 

Уговорне стране констатују:    

 - да је Купац на основу члана 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12 у даљем тексту: Закон), на основу 

позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 12.05.2014. 

године, спровео поступак јавне набавке добара – набавка материјала за одржавање 

хигијене, партија........., у отвореном поступку број O14-3 за 2014. годину; 

 - да је Продавац дана _________ 2014. године(попуњава Купац), доставио 

понуду број: ______________, (попуњава Купац) која у потпуности испуњава захтеве 

Купца и саставни је део уговора; 

 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца 

и Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2014 године, 

(попуњава Купац), изабрао Продавца за испоруку добара. 

  

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је купопродаја ........................................, (у даљем 

тексту: добра) према датим ценама и количинама:  

(биће преузето из обрасца понуде) 

 

Члан 2. 

 Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи 

_____________ динара (словима________________________________динара, без ПДВ-а, 

односно ____________________ динара са ПДВ-ом). (попуњава понуђач), 

 Порез на додату вредност плаћа Купац. 

 Цена је дата на паритету франко магацин Купца. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују обавезу купца да продавцу, по извршеној испоруци,  врши 

плаћања на основу издате фактуре, са роком доспелости од _____ дана, рачунајући од 

дана извршене испоруке добара. 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се добра испоручују у договореним количинама према 

захтевима Купца.  

Уговорне стране су сагласне да се укупна испоручена количина добара може коначном 

реализацијом уговора разликовати од уговорене. 

 

Члан 5. 
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Уговорне стране су сагласне да се усклађивање цена утврђених у прихваћеној понуди 

продавца врши на тај начин што се на основу предога заинтересоване уговорне стране и 

одговарајућег доказа закључује анекс уз овај уговор којим се утврђују нове цене које 

ступају на снагу даном потписивања анекса и важе до окончања испоруке уговорене 

количине добара. 

 

Усклађивање уговорних цена добара из става 1. овог члана може се вршити само у 

случају већих поремећаја на тржишту предметних добара, искључиво уз одговарајући 

доказ, максимално до +10% од уговорених цена и уколико купац располаже 

финансијским средствима. 

 

Члан 6. 

Уговором купац преузима следеће обавезе: 

1. уредног и благовременог испостављања требовања, све специфицирано по врсти и 

количини добара у питању, 

2. уредног и у року  испуњења обавезе плаћања цене за испоручена добра из члана 

2. и 3. уговора, 

3. благовременог обавештавања о промени динамике испоруке добара у питању,  

4. именовање овлашћеног представника са сарадњу са продавцем, 

5. пријема добара 

6. може да врши контролу квалитета у било које време и без претходне најаве код 

независне специјализоване институције, а код евентуалног одступања од 

уговореног квалитета трошкове анализе сноси продавац. 

 

Члан 7. 

Уговором продавац се обавезује да: 

1. купцу благовремено, у најкраћеном могућем року, сукцесивно по захтеву, а 

најкасније у року од ________ сата од пријема требовања, изврши испоруку 

добара у питању, у целости по примљеној спецификацији у погледу врсте и 

количине добара, а у оквиру уговорене обавезе континуираног снабдевања 

предметним добрима, 

2. да располаже копијом потврде о извршеној контроли квалитета за сваку серију 

добра  које по овом уговору дистрибуира, а коју је дужан да је достави купцу на 

његов изричит захтев,  

3. рок трајања испоручених добара не сме истећи у року важења предметног уговора; 

4. да испоруку добара изврши у по принципу F– co магацин купца, 

5. благовремено врши издавање фактура  као основ плаћања од стране купца, 

6. да на издатим фактурама обавезно назначи број овог уговора. 

 

Члан 8. 

Уговором продавац, у складу са принципима доброг привредника, доказује одговарајућим 

сертификатима/уверењима о исправности добара у питању тиме да та добра одговарају 

домаћим или међународним стандардима квалитета, да су у земљи порекла снабдевена 

дозволом  за стављање у промет,или да продавац располаже сертификатом да добра у 

питању задовољавају домаће стандарде, одговарајућим уверењем о контроли квалитета, 

те да су добра обележена у промету на прописан начин.  

Уверења из става 1. овог члана чине саставни део уговора. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране посебно утврђују обавезу продаца да одговара за материјалне 

недостатке и скривене мане добара,  које када се установе од стране купца, било 

контролом квалитета, било у непосредној примени, обавезују да буду замењене од стране 

продавца у целости по врсти и количини, или да се за њихову вредност умањи 

испостављени предрачун купцу. 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се квантитативан пријем добара врши од стране купца у 

моменту пријема добара (по врсти и количини), а у случају да испоручена добра не 

одговарају претходно издатом требовању од стране купца, продавац задржава обавезу 

замене добара у питању. 

Члан 11. 



Page 28 of 44 

 

Уговорне стране задржавају право раскида уговора, осим наступања више силе, у писаној 

форми, са  раскидним роком од 30 (тридесет) дана. 

 

Члан 12. 

Уговор се закључује на одређено време, у трајању од 12 месеци или до коначне 

реализације уговорених количина, а на све односе који нису регулисани одредбама 

уговора, непосредно се примењују важећи прописи. 

 

Члан 13. 

У случају спора, надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања, од када почиње тећи његова примена. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) идентичних,  уредно потписаних и оверених примерка, од 

којих купац задржава 4 (четири), а продавац 2 (два) примерка. 

 

 

За продавца 

 

 ___________________, 

Директор 

За купца 

 

______________________________ 

Проф. др Снежана Ракић  

в.д. директора 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
КЕСЕ 

 

rb naziv dobara JM 

koliĉina za  

godinu 

dana 

proizvodjac 

1 

KESE ZA SMEĆE , velike, 700 x 

1100 mm, crne boje, 30 mikrona, 

HDP 

kom 

60000  

2 
KESE ZA SMEĆE, male, 500 x 900 

mm, crne boje, 30 mikrona,HDP 
kom 

30000  

3 
KESE ZA zamrzivaĉ od 3 kg (po 

komadu dati cenu) 
kom 

8000  

4 
PVC dzak providan dim. 550x1000 

mm, deblj. 100 mikrona,LDP 
kom 

1500  

5 
PVC dzak 500x900 mm, deblj. 20 

mikrona,BELE BOJE, HDP 
kom 

1000  

 

 

 

 

 

1. Достава узорака за сваку ставку партије је обавезна и иста се врши у складу са 

наводима тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације; 

2. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се 

може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора 

располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну 

испоруку. Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву. 

 
 

 

 

Место:_________________  

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 2 

 

КУТИЈЕ ЗА ТРЕТИРАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ И ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА 

 

 

rb naziv dobara, minimalni tehnicki zahtev JM 
koliĉina za  

godinu dana 
proizvodjac 

1 

KUTIJA ZA OŠTRE ELEMENTE (zute boje), 2 LITARA, 

izraĊene od polipropilena prema UN i BS standardima, 

pogodne za smeštaj i unutrašnji transport oštrih 

elemenata poput igala, braunila, polomljenog stakla, 

oštre plastike, skalpela i sl., sa poklopcem koji 

omogućava privremeno ili trajno zatvaranje (prema 

standardu). Moraju imati oznaku ''biohazard'' (po 

standardu), kao i oznaku UN koda. Autoklavabilne do 

140C (sa oznakom), okrugle.  

kom 3000 

 

2 

KUTIJA ZA OŠTRE ELEMENTE (zute boje), 4 LITARA, 

izraĊene od polipropilena prema UN i BS standardima, 

pogodne za smeštaj i unutrašnji transport oštrih 

elemenata poput igala, braunila, polomljenog stakla, 

oštre plastike, skalpela i sl., sa poklopcem koji 

omogućava privremeno ili trajno zatvaranje (prema 

standardu). Moraju imati oznaku ''biohazard'' (po 

standardu), kao i oznaku UN koda. Autoklavabilne do 

140C (sa oznakom), okrugle. 

kom 1000 

 

1. Достава узорка за ставку партије је обавезна и иста се врши у складу са наводима 

тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације; 

 
2. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се 

може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора 

располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну 

испоруку. Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву; 

 

 
 

Место:_________________  

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 3 

 

КЕСЕ ЗА ТРЕТИРАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ И ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА 

 

rb naziv dobara, minimalni tehnicki zahtev JM 
koliĉina za  

godinu dana 

3.1* 

KESA ZA SAKUPLJANJE INFEKCIJSKOG i MEDICINSKOG 

OTPADA (zute boje), izraĊene od polietilena (HDPE), pogodne 

za sterilizaciju min 147C, paro-nepropusne, min. dim. 550 X 

620 mm, debljina 0,04mm, na kesama je odštampan znak za 

opasan medicinski otpad, a ispod znaka su natpisi 

BIOHAZARD, OPASNO I TRETIRATI-AUTOKLAVIRATI.  

kom 
17000 

 

 

rb naziv dobara, minimalni tehnicki zahtev JM 
koliĉina za  

godinu dana 

3.2* 

KESA ZA SAKUPLJANJE INFEKCIJSKOG i MEDICINSKOG 

OTPADA (zute boje), izraĊene od polietilena (HDPE), pogodne 

za sterilizaciju min 147C, paro-nepropusne, min. dim. 600 X 

900 mm, debljina 0,08mm, na kesama je odštampan znak za 

opasan medicinski otpad, a ispod znaka su natpisi 

BIOHAZARD, OPASNO I TRETIRATI-AUTOKLAVIRATI.  

kom 
300 

 

*може да де уговори засебно 

 

1. Достава узорка за ставку партије је обавезна и иста се врши у складу са наводима 

тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације; 

 
2. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се 

може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора 

располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну 

испоруку. Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву; 

 

 

Место:_________________  

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 4 

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

rb naziv dobara/ minimalni tehnicki zahtev JM 

koliĉina za 

 godinu 

dana 

proizvodjac 

1 ĈAŠE PVC za jednokratnu upotrebu kom 1000   

2 ĈAŠE PVC za jednokratnu upotrebu 0,5 LIT. KOM 1500   

3 

ŢICA ZA SUDJE od inoxa, karakteristiĉnog spiralnog 

oblika, min. masa 18 gr. (po 2 komada u pakovanju) kom 1000   

4 PVC ĈETKA ZA WC sa postoljem kom 50   

5 ĈETKA ZA FLAŠE standardna kom 10   

6 Plastiĉni bokali 2-3 litara sa poklopcem kom 20   

7 FOLIJA ALUMINIJUMSKA 30 m kom 250   

8 

PVC LOPATICA (Ċubrovnik) SA dugaĉkom DRŠKOM, 

sklopiva kom 30   

9 METLE MALE sirkove kom 5   

10 METLE VELIKE sirkove kom 10   

11 

METLA (portviš ĉetka sa PVC drškom koja se 

našrafuje) kom 50   

12 VAKUUM GUME sa drškom kom 10   

13 

Toaletni sapun sa prirodnim glicerinom. 

Dermatoloski ispitan (80 do 100 grama) kom 1500   

14 

PVC Dozatori za tecni sapun u koje moze da se sipa 

sapun, bez uloska kom 5  

15 

'Brisko'' komplet ili odgovarajuce (PVC kanta, pvc 

cediljka, PVC drška i konĉani uloţak -sa pamucnim 

resama) komplet 5   

16 PVC drška za ''BRISKo'' ili odgovarajuce kom 20   

17 

Uloţak za ''BRISKO'' ili odgovarajuce (pamucna perika 

sa resama) kom 15   

18 Kancelarijska korpa za papir (PVC) kom 15   

19 

Kanta za smeće PVC pedalka min.12 litara, sa 

poklopcem, ţute boje, odlicnog kvaliteta sistema sa 

pedalom zbog cestog koriscenja kom 20   

20 

Drţaĉ WC higijenskih štitnika ''cleanline'' ili 

odgovarajuce kom 15   

21 

Kanta sa pedalom metalna INOX, 20 litara, sa 

poklopcem kom 25   

22 Teleskopski štap sa razvlaĉenjem do 3 m kom 3   

23 Teleskopski štap sa razvlaĉenjem do 5 m kom 3   

24 

Lopata bolesniĉka od rostfraja standardna sa 

poklopcem kom 3   

25 

Flis papir 20gr u formatu 100x70 (klobuĉna hartija) 

najtanji, uzorak 
kg 3000 

 

26 

WC ŠTITNIK (100 listića u kutiji) ''CLEANLINE'' ili 

odgovarajuce, uzorak, da odgovara drţaĉima 
listić 200000 

 

 

1. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе каталог или фотографије добара за 

следеће ставке обрасца понуде : 5, 6, 13, 14, 18, 19, 20, 21 И 24. Могућа је евентуална 

накнадна достава узорака за поједине ставке партије на захтев наручиоца. 

 

 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 5 

 

КРПЕ 

 

rb naziv dobara/ minimalni tehnicki zahtev JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

proizvodjac 

1 

Sintetski laminirani SUNĐER za pranje sudova, sa 

visoko efikasnim abrazivom koji ne oštećuje površinu, 

napravljen od vrlo ĉvrstog kvalitetnog materijala, 

VISOKOG KVALITETA. Abraziv mora biti ĉvrsto fiksiran 

za osnovni deo. Osnovni deo je napravljen od sunĊera 

gustine 18 kg/m3 Pogodan i za nerĊajući ĉelik, 

aluminijum, porcelan, staklo. Dim. 70X130 mm  

kom 1000 

 

2 

Trulex upijajuca krpa (vlaţna krpa) za kuhinju, pranje 

na 90 C, 206x180 mm, visoko-absorbujuća, laka za 

ispiranje 

kom 300 

 

3 

Mikrofiber krpa visokog kvaliteta,veoma izdrţljiva i 

primenjiva na svim površinama. Upija masnocu i vodu 

u jednom prelazu,cak i otiske prstiju.Idealna za brzo 

obnavljanje sjaja na staklu i plasticnim 

povrsinama.Radi sa vrlo malo ili bez ikakvih hemikalija 

– voda je dovoljna!Moţe se prati u mašini na 90Cº do 

300  puta sa omeksivacem. Dimenzije 32 x 36 cm. 

Tezina 245g/m2 

kom 450 

 

4 

Mikrofiber krpa za visenamensko ciscenje. U sebi sadrzi 

lipofilni i hidrofilni mikrofiber. Sastav: 70% 

poliester,30% poliamid.Upija tecnosti,ulja,otiske 

prstiju,prljavstinu sa svih povrsina.Ne grebe 

povrsinu,mekana,ugodna za upotrebu.Idealna za 

ciscenje staklenih povrsina i dezinfekciju u 

zdravstvu.Moţe se prati u mašini na 90Cº do 300  

puta.  Dimenzije: 40 x 40 cm. Tezina 270g/m2 

kom 20 

 

5 KRPA ZA POD, PAMUCNA DIM. 50X70cm Kom 100  

 

1. Достава узорака за сваку ставку партије је обавезна и иста се врши у складу са 

наводима тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације. 

 

 

 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 6 

 

ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ 

 

rb naziv dobara јм 

koliĉina  

za godinu 

dana 

PROIZVODJAC 

1 

Sredstvo za odmašćivanje - odmašćivaĉ, (aspiratora, 

roštilja, rerni, šporeta). Sastav: Nejonski i amfoterni 

surfaktanti, vodorastvorljivi rastvaraĉi, pomoćni agensi. 

Sadrţi manje od 20% alkalija i natrijum hidroksida. 

litara 40 

 

2 

Sredstvo za ĉišćenje podova sa dezificijensom, otporno 

na klizanje, visoki sjaj, razblazivanje 1:20. Sastav: 

polietilenski voskovi, kvaternarna monijumova 

jedinjenja, nejonski surfaktanti 

litara 1300 

 

3 

Dezinfekciono sredstvo za maš. pranje poda za ravne 

povrsine,razblazivanje 1:10 - 1:50 virucidno, 

baktericidno i fungicidno dejstvo. Proizvod mora da bude 

testiran BS.EN 1276 metodom. 

litara 200 

 

4 
WC SANITAR za čišćenje sanitarija od kamenca, 
Saniper ili ODGOVARAJUCE 

litara 2500 

 

5 TEĈNI SAPUN za ruke sa antibakterijskim dejstvom pH 

6-7  
litara 1500 

 

6 

TEĈNI SAPUN za ruke ''LUNA'' ili odgovarajuce, 

pakovanje od 900 ml, da odgovara dozatorima kojima 

raspolaţe Klinika 

kom 300 

 

7 

TEĈNI DETERDŢENT ZA MAŠINSKO PRANJE BELOG 

POSUĐA, 25kg,''winterhalter F8400'' ili odgovarajuce, 

mora odgovarati mašini za pranje posuĊa koju poseduje 

kuhinja 

kg 550 

 

8 

Sredstvo za mašinsko ispiranje sudova, 10 lit, 

''winterhalter N/S'' ili odgovarajuce , mora da odgovara 

mašini za pranje posuĊa koju poseduje kuhinja  

litara 40 

 

9 

SREDSTVO ZA ODRŢAVANJE LIFTOVA (nerĊajućeg 

ĉelika). Sredstvo se upotrebljava za ĉišćenje površina od 

nerĊajućeg ĉelika (Inox-a), aluminijuma, hroma, 

obojenih metala, plastike, keramike i kamena. Nakon 

upotrebe sredstva na površini ostaje zaštitni nemasni 

sloj koji olakšava odrţavanje tretiranih površina.Nakon 

upotrebe na podlozi ne ostaju otisci prstiju.  

litara 6 

 

10 

SREDSTVO ZA RUĈNO PRANJE SUDOVA  1 litar , sadrţi 

od 15-30% anjonskih tenzida, <5% nejonskih tenzida, 

<5% amfoternog tenzida, glicerin, konzervans 

(metilhloroizotiazolinon, metilizotiazolinon), boja, miris. 

litara 1700 

 

11 

Ĉvrsta metalizirana emulzija za podove - 2 premaz, 25% 

suve materije,pH 8, pakovanje 5 litara. Sastav: Akrilni 

polimer/ kopilimer, pilietilenski vosak, ostatak rastvorljiv 

u alkalijama (ne u Platinum-u), rastvarac glikol etar, 

plastifikatoru, surfaktanti, konzervans. 

litara 150 

 

12 

Sredstvo za ĉišćenje staklenih površina sa sprejom na 

bazi alkohola, koje ĉisti brzo ne ostavljajući tragove. 

Blag je za koţu pH 10 (nerazblaţeno sredstvo), spreman 

za upotrebu. Sastav: Alkohol, agensi za vlaţenje, 

rastvaraĉi masti, pomoćni agensi  

litara 80 
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13 

'VIM'' tecni ili odgovarajuce, sastav 5 % anionic 

surfanctants,  5% nonionic surfactants, Sodium 

Tripolyphosphate, parfum, preservative.  

kom 1500 

 

14 
Ultra tecni sapun, pakovanje od 6 dopuna po 1000 ml, 

roze boje, ‟‟Kimberly Clark‟‟ ili odgovarajuce 
pak  5  

15 
Sredstvo za ciscenje laminata sa mirisom ‟‟AJAX‟‟ ili 

odgovarajuce 
litara 20  

 

Понуђач је обавезан да уз свако хемијско средство достави:  

1. домаћи сертификат здравствене исправности ГЗЗЗ или неке друге акредитоване 

лабораторије; 

2. декларацију произвођача за сваки производ (хемијски препарат) појединачно; 

3. каталог понуђених добара; 

Понуђач је обавезан да достави и следеће: 

4. ISO 14001 који гласи на име произвођача; 

5. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се може 

недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са 

понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку. 

Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву. 
 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 7 

 

 

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 

 

rb naziv dobara/ minimalni tehnicki zahtev JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

proizvodjac 

1 

PEŠKIR PAPIRNI, rolna-kuhinjski ubrus, okv. dim. 22x23 

cm, kvalitetniji, dvoslojni, prijatan na dodir, mekan I 

njegova upotreba ne iritira koţu, sa blago reljefnom 

površinom, sa mogućnoscu cepanja na svakih ≈22 cm, 

100% celuloza, beli, min 50 lista, minimalna tezina rolne 

140 gr. i da odgovara drţacima utvrdiće se po uzorku  

rolna  25000 

 

2 

UBRUSI SAMOSLOŢIVI LISTIĆI, 100% celuloza dvoslojni, 

beli, kvalitetniji, br.listića u paketu (punjenju,klipu)-200, 

listić okvirnih dim.23x21cm.Mora odgovarati postojecim 

dozerima na Klinici ''UNIONCLEAN'', dostaviti uzorak, da li 

dim. odgovara utvrdiće se po uzorku. 

listić 1000000 

 

3 

INDUSTRIJSKI UBRUS BELI, 2/1 (2 rolne u 

pakovanju),100% CELULOZA, dvoslojni, cca. 280m,hilzna 

6cm, listić ca.250x390mm (da odgovara Odeljenju/uzorak) 

rolna 1000 

 

4 

TOALET PAPIR beli dvoslojni, min. 150 lista, kvalitetniji, 

dvoslojni, prijatan na dodir, mekan I njegova upotreba ne 

iritira koţu, sa blago reljefnom površinom, okv.dim 9,5*12 

cm (da odgovara drţaĉima), dostaviti atest i sertifikat da je 

proizvod od 100% celuloze, minimalna tezina rolne 85 gr. 

rolna 

 
20000 

 

5 SALVETE papirne, kvalitetnije, 33x33cm,bele, 50 komada u 

pakovanju, 100% celuloza, dvoslojne 
pak 500 

 

 

Понуђач је обавезан да у понуди достави:  

1. извештај о испитивању од домаће институције; 

2. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се може 

недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са 

понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку. 

Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву; 

3. Достава узорака за сваку ставку партије је обавезна и иста се врши у складу са 

наводима тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације. 

 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 8 

 

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ И ОПЕРАЦИОНУ САЛУ 

 

rb 
naziv dobara, minimalni tehnicki 

zahtev 
JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

proizvodjac 

1 

RUĈNI UBRUSI, EXTRA SOFT, 

izuzetnog kvaliteta, troslojni, za 

potrebe Odeljenja za neonatologiju 

i Operacione sale, 100% celuloza, 

dim 21,2x34 cm, da odgovaraju  

postojećim dozerima na Klinici, 

pakovanje 100/1, ''tork'' ili 

odgovarajuce 

kom 4020 

 

 

 

Понуђач је обавезан да у понуди достави:  

1. извештај о испитивању од домаће институције; 

2. ISO 14001 који гласи на име произвођача; 

3. ISO 9001 који гласи на име произвођача; 

4. Достава узорка је обавезна и иста се врши у складу са наводима тачке 6) обрасца 4) 

конкурсне документације. 

5. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се може 

недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са 

понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку. 

Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву. 

 
 

 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 9 

 

КОЛИЦА И ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 

 

rb naziv dobara, minimalni tehnicki zahtev JM 

koliĉina 

za  

godinu 

dana 

proizvodjac 

1 

Sistem kolica sa dve kofe po 15l (crvena 

kofa-prljava voda i plava kofa-rastvor za 

pranje) i tec cediljkom iznad crvene kofe. 

Kolica imaju rukohvat i toĉkiće radi lakšeg 

rukovanja.   

kom 4 

 

2 

Uloţak MOP (perika) 40 cm, kombinacija 

poliestera, pamuka i mikrofibera koja 

garantujeoptimalnu apsorbciju vode i 

efektno uklanja neĉistoću sa površina 

koje se tretiraju. Mogu se otkuvavati i do 

300 puta. 

kom 150 

 

3 
Nosaĉ MOP-a za blik sistem 40 cm, koji 

odgovara ulosku mopa/perika/ 40cm 
kom 55 

 

4 
Aluminijumski stap za MOP koji odgovara 

nosacu mopa za blik sistem 
kom 25 

 

5 

Podna prostirka koja zahvaljujući patentiranoj 
tehnologiji dvostrukih vlakana, uklanja vlagu i 
prljavštinu i spreĉava unošenje istih u 
unutrašnjost zgrade (holove, podeste, liftove i 

stepeništa), dim 1,30*2.00 m, tamno siva 
boja, Omcasta struktura, Materijal vune: 
Poliamid, dezen melirani, poledjina vinil, 
ukupna tezina 3,6 kg/m2, Dimenzijska 
stabilnost Do ± 2%, nije zapaljiva 

kom 2 

 

 

 

1. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе каталог или фотографије добара за све 

ставке обрасца понуде; 

2. ISO 9001 који гласи на име произвођача; 

3. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се може 

недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са 

понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку. 

Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву. 
4. За ставку бр. 2 доставити тест микробног дејства артикла; 

5. За ставку бр. 5 доставити сертификат о незапаљивости. 

 

 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 10 

 

ИНДУСТРИЈСКА СО 

 

rb 
naziv dobara, minimalni 

tehnicki zahtev 
JM 

koliĉina za  

godinu dana 
proizvodjac 

1 

Tabletirana so za 

omekšavanje vode za 

mašinu za pranje posudja 

kg 12000 

 

 

 

Понуђач је обавезан да у понуди достави: 

 

1. доказ да понуђено добро одговара стандарду SRPS.HG2.099; 

2. сертификат о квалитету издат од овлашћене лабораторије; 

3. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у 

отвореном поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се 

може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора 

располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну 

испоруку. Понуђачи-произвођачи не достављају доказ по овом захтеву 

4. достава узорка је обавезна и иста се врши у складу са наводима тачке 6) обрасца 4) 

конкурсне документације. 

 

 

 
 

 

 

Место:_________________  

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 11 

 

ЖИЛЕТИ И КЛАСИЧНА МАШИНИЦА ЗА БРИЈАЊЕ 

 

 

 

rb 
naziv dobara, minimalni tehnicki 

zahtev 
JM 

koliĉina za  

godinu dana 
proizvodjac 

1 

ŢILETI ''INTERSILVER'' ili 

odgovarajuce da odgovaraju 

masinici za brijanje 

kom 7000 

 

2 

Klasična mašinica od inoxa za 

brijanje u koju se stavlja žilet 

''INTERSILVER'' ILI 

ODGOVARAJUCE 

kom 100 

 

 

 

1. Достава узорака за сваку ставку партије је обавезна и иста се врши у складу са 

наводима тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације. 

 

 

 

 

Место:_________________  

 

датум:_________________ 

 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА отвореног поступка јавне набавке бр. О14-3 партија 12 

 

ПРАШАК ЗА ПРАЊЕ ВЕША 

 

 

рб Назив добра, минимални технички захтев JM 
Количина за 

годину дана 
произвођач 

назив  

понуђеног  

добра 

1 

ПРАШАК ЗА ВЕШ:  

 за све врсте машина за прање на 

температурама од 30
0 

до 90
0
 C; 

 врхунског квалитета, ефикасно уклања 

најтврдокорније мрље, посебно флеке 

настале од КРВИ, без употребе 

додатних средстава; 

 концентрован због лакше 

манипулације и мањег складишног 

простора; 

 еколошки подобан; 

 садржи омекшивач рубља због лепог 

мириса  и мекоће веша; 

 паковање у врећама од 6 кг са 

истакнутим основним подацима о 

саставу и нормативу према 

запрљаности веша. 

 

кг 13500 

  

1. Достава контролног узорка у паковању од 6 килограма је обавезна и иста се врши у складу 

са наводима тачке 6) обрасца 4) конкурсне документације (узорак мора бити оверен 

печатом фирме на видном делу паковања). Достављеним узорцима биће спроведено 

контролно прање прљавог болничког веша из Одељења породилишта у перионици-

вешерају ГАК ''Народни фронт'' у машинама за прање којима клиника располаже. 

Капацитет прања је 35 килограма веша. Понуђачи који су благовремено доставили 

захтевани узорак биће обавештени у писаној форми о датуму одржавања контролног 

прања. Време прања је од 06,15 сати изјутра до завршетка прања. Опран веш биће 

проверен од стране чланова комисије за предметну јавну набавку и присутних 

овлашћених представника понуђача, а подаци о контролном прању биће унети у записник. 

Само понуде понуђача чији узорци буду означени као одговарајући биће предмет даљег 

рангирања у фази стручне оцене понуда отвореног поступка јавне набавке O14-3. 

Преостали део узорка изабраног понуђача који не буде употребљен приликом контролног 

прања, чуваће се у магацину клинике до коначне реализације уговора, а изабрани понуђач 

ће бити дужан да за све време трајања уговора испоручује детерџент истог квалитета и 

паковања као са контролног прања.  

2. Понуђач из трговинске делатности је дужан да достави овлашћење за учешће у отвореном 

поступку број О14-3 издато од стране произвођача на основу кога се може недвосмислено 

утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са понуђеном количином 

добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку. Понуђачи-произвођачи не 

достављају доказ по овом захтеву. 
 

 

Место:_________________  

датум:_________________ 

 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________________ 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС“ број 29/2014), у јавној набавци добара – набавка материјала за одржавање 

хигијене, у отвореном поступку број O14-3 за 2014. годину, за потребе Гинеколошко-

акушерскe клиникe ''Народни фронт'', под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  

 

 

  Да сам понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                 Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                     ________________ 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 
 ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

 

  У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку 

добара – набавка материјала за одржавање хигијене, у отвореном поступку број O14-3 за 

2014. годину, за потребе Гинеколошко-акушерскe клиникe ''Народни фронт'', поштово 

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

рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне 

својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                     __________________ 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Приликом припремања понуде за јавну набавку добара – набавка материјала за 

одржавање хигијене, за потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт'', број 

O14-3 за 2014. годину, као 

понуђач:______________________________________________, из 

______________________ имао сам следеће трошкове : 
 

 

 

1. _____________________________________________________, _________________-динара 

2. _____________________________________________________,_________________-динара 

3. _____________________________________________________, _________________-динара 

4. _____________________________________________________,_________________-динара 

5. _____________________________________________________, _________________-динара 

6. _____________________________________________________,_________________-динара 

7. _____________________________________________________, _________________-динара 

8. _____________________________________________________,_________________-динара 

9. _____________________________________________________, _________________-динара 

10. _____________________________________________________,_________________-динара 

 

 

 Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

 

 

 

У _____________________                                                  Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                          М.П.                     __________________ 

 

 

  

 


