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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 63. од 

17.02.2016.год.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр. 64  од 17.02.2016. г., припремљена је: 

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности бр. јнмв 1/2016. 

- НАБАВКА ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Конкурсна документација садржи: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Адреса: Радоја Домановића 2 Крагујевац 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке број јнмв 1/2016 су добра-средства за одржавање хигијене 

. Набавка није обликована по партијама. 

4. Контакт  

Е - mail адреса:  medskg@ptt.rs,  

  

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. јнмв 1/2016  су добра : средства за одржавање хигијене 

Ознака из ОРН : 39830000 –Производи за чишћење 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

 КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Р.Б НАЗИВ ПРПИЗВПДА Ј.м. кпличина 

1 2 3 4 



 

5 

 

1. 

Тешнпст за судпве „Fairy“ или пдгпварајуће 100мл ( SASTAV : 5-15 % 
anjonske, manje od 5% nejonske PAM, benzisothiazolinin, fenoksietanol, 
mirisi, Geraniol, Limonele.) Мирис SENSITIVE CHAMOMILE & VIT. E. На 
пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа ,  
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Kпм 140 

2. 

Тешни вим „CIF SUPER CREAM“ или пдгпварајуће 750 мл ( Manje od 5% 
anjonsko površinsko aktivnih elemenata, nejonsko površinsko aktivne 
elemente,sapun, parfem, limonene..)На пригиналнпј амбалажи 
прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин 
упптребе, бар кпд, рпк трајаоа ,  дистрибутер кап и прпизвпђашка 
декларација. 

Kпм 90 

3.  Сапун за руке 100 г.Палмпливе или пдгпварајући Кпм 90 

4. 

Одмащћиваш са пумпицом „Axel“ или пдгпварајуће 750 мл (Nejonski, 
katjonski i anjonski surfaktanti, fosfati, fosfonati manje od 5%).  Pomodne 
komponente - boje, mirisi (citral, limonene). На пригиналнпј амбалажи 
прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин 
упптребе, бар кпд, рпк трајаоа ,  дистрибутер кап и прпизвпђашка 
декларација. 

Kпм 150 

5 Тешни сапун за руке антибактеријски  1000 мл Кпм 270 

6 

Пращак за мащинскп праое веща "Дуел" или пдгпварајуће 9/1 ( 5-15% 
anjonski surfaktanti, izbeljivač na bazi kiseonika, <5% nejonski 
surfanktanti, sapun, polikarboksilati, fosfonati, zeoliti, enzimi, optička 
belila, Mirisi, Benyl alcohol, butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal) 
. На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 35 

7. 

Тешнпст за паркет „Pronto legno 5 in 1“ (5 u 1 јаснп видљивп на 
декларацији прпизвпда) или пдгпварајуће 750 мл (<5% ne-jonskih 
površinskih sastojaka, parfem, dimetil oksazolidin). На пригиналнпј 
амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпднје, намена, 
нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , дистрибутер кап и 
прпизвпђашка декларација.  

Кпм 50 

8 
Тешнпст за стаклп са пумпицпм CLIN glass“ или пдгпварајуће 750 мл, 
/sastav  . alkohol nano cesticve../ 

Кпм 140 
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9 

Тешнпст за ппдпве „Ajax univerzal“ или пдгпварајуће 1000 мл (manje od 
5% anionskih površinskih spojeva)Koristi se razređen za velike površine, a 
nerazređen za tvrdokorne mrlje. PH neutralan za osetljive površine. На 
пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпднје, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Kпм 60 

10 

Омекщиваш за вещ "LENOR" или пдгпварајуће 2000 мл (5-15 % 
katjonski površinski aktivne supstance, parfem) . На декларацији јаснп 
назнашенп да се за mašinsko pranje sipa 35-55 ml u mašinu, a za ručno 
pranje 18 ml na 10 litara vode. На пригиналнпј амбалажи прпизвпда 
мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар 
кпд, рпк трајаоа , дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

kom 50 

. 
          11 

Средствп за шищћеое и  санитарије на бази ХЛОРА "Domestos " или 
пдгпварајуће 750мл (Manje od 5% izbeljivača na bazi hlora, nejonskih 
tenzida, sapun, parfem. Sredstva za dezinfekciju natrium Hipochlorite 4,8 
gr na 100 gr.).  На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут 
датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
увпзник, дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 120 

12. 

WC  санитар у гелу "Мer Sanit" или пдгпварајуће 750ml. На бази 
киселине. Мирис бпра.   На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра 
бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, 
рпк трајаоа , дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 140 

          13. Варикина  1000 мл кпм 40 

         14. 

Средствп за цевпвпде „Cillit bang“ или пдгпварајуће 750 мл (Manje od 
5% belila na bazi hlora, manje od 5% anjonskih surfaktanata, manje od 5% 
nejonskih surfaktanata, parfem).  На пригиналнпј амбалажи прпизвпда 
мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар 
кпд, рпк трајаоа, дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 3 

       15 

Средствп за дезинфекцију кухиоа "PANEMUL" или пдгпварајуће 1000 
мл (Tečno sredstvo za odmašdivanje i dezinfekciju na bazi 5%-otnog 
benzalkolijum hlorida). На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити 
утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк 
трајаоа , дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација 

Кпм 80 

        16. 
Средствп за праое шврстих ппдпва -терацп ппврщина,“ПОДОМИЛ 
ОФ“- КОНЦЕТРАТ или пдгпварајући  5/1 ( кпнцетрат се разблажује 
1:100),ПХ 12,5 -13,5, на бази натријум лауреатсулфата, натријум 

Кпм 4 
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дпдецил бензен сулфата или 2-хидрпксибифенила( На пригиналнпј 
амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, 
нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , дистрибутер кап и 
прпизвпђашка декларација) 

        17 

Средствп –защтитни премаз за терацп ппдпве“ TASKI JONTEC 
ETERNUM“5/1  -кпнцетрат  или пдгпварајуће ( виспкп сјајна емулзија 
за ппдпве,птппрна на клизаое, за впдпптппрне  тврде ппдпве на бази 
впска и пплимера  

Кпм 5 

         18 

Средствп за скидаое пплитуре са защтићених ппдпва JONTEC FUTUR 
5/1 –кпнцетрат или пдгпварајуће(виспкпалкалнп средствп,снажна 
мпћ  емулгације и влажеоа,минималнп дпзираое 8%) ( На 
пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација 

Кпм 5 

         19. 

 
Средствп за мащинскп праое судпва за  WINTERHALTER  8400 мащине 
или пдгппварајуће , 25/1,  -  тешни универзални детерчент са 
садржајем активнпг хлпра не садржи NTA 
Састав: Калијум –хидрпксид,(минималнп 5-10%) 
               Натријум-хиппхлприт(активни хлпр) минималнп 1 дп 5% 
                натријум-хидрпксид( минималнип пд 1дп 5%) 

              .ПХ вреднпс  (20 °C ) Мин 12,8 до 14,5(концетрат) 

            Густина (20 °C )г/цм3 Мин 0,98 до 1,03 г/цм3 

            Паковање :сигурносни канистер са сигурносним чепом 

           Обележавање: класификован по GHS,ЕТИКЕТА У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ХЕМИКАЛИЈАМА 
 

Кпм 40 

       20 

Таблетирана СО –Хемијска средства за прпфесипналне мащине типа 
„Vinterhalter “ или пдгпварајуће,  25/1 
Састав: натријум хлприд мин 98,5 -99,8% 
              Облик :јастушаст 25х23х15 +/- 15% 
             Тежина 11 г+/-0,5 г/таблета 
             Бпја: бела 
            Пакпваое: пригиналнп пакпваое,пластишна кеса,прпписнп 
декларисана,без пщтећеоа 

кпм 9 

21 
Средствп за испираое  не садржи  НТА) - Хемијска средства за 
прпфесипналне мащине типа „Winterhalter“ или пдгпварајуће   

л 20 
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1.Количине дате у спецификацији су планске, а стварне 

количине ће бити одређене на основу реалних потреба 

наручиоца и као такве фактурисане. Наручилац 

задржава право да у оквиру уговорене вредности реализује различите количине добара од оних приказаних у Обрасцу техничке 

спецификације и структуре цене. 2. Понуђена добра морају бити фабрички нова у оригиналном паковању, са декларацијом (оригиналана 

декларација поуздано причвршћена на амбалажи). 3. Детерџенти и остала хемијска средства за одржавање хигијене, морају бити у складу са 

Правилником о детерџентима („Сл. гласник РС“, бр. 40/10 и 5/12) и захтеваним својствима производа исказаним у обрасцу техничке 

спецификације и структуре цене.  

 
 
 
 
 
 

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 

СРЕДСТВА ЗА ПДРЖАВАОЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

-Нејпгени тензиди : мин 5 дп 15% 
Натријум кумен сулфпнат   : мин 5 дп 15% 

ПХ вреднпст( 20 °C) мин 5 до 5,7% 

Густина( 20 °C) г/цм3  : мин0,98 до 1,03 г/цм3 

Паковање: сигурносни канистер са сигурносним чепом 

Обележавање: Класификован по  GHS,ЕТИКЕТА У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ О ХЕМИКАЛИЈАМА 
 
 

22 
Средствп за шищћеое и пдмащћиваое кпнвекцијских пећи 
Winterhalter 122,  пд 750 мл , или пдгпварајуће 

Кпм 10 

Р.Б НАЗИВ ПРПИЗВПДА Ј.м. 
Гпдишое 

планиране 
кпличине 

Цена пп 
јединици 
без пдв-а 

Укупна 
вреднпст 
без пдв-а 

% ПДВ-
а 

Укупна вреднпст 
са пдв-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Тешнпст за судпве „Fairy“ или пдгпварајуће 100мл ( SASTAV : 5-15 % 
anjonske, manje od 5% nejonske PAM, benzisothiazolinin, fenoksietanol, 

Kпм 140 
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mirisi, Geraniol, Limonele.) Мирис SENSITIVE CHAMOMILE & VIT. E. На 
пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа ,  
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

2. 

Тешни вим „CIF SUPER CREAM“ или пдгпварајуће 750 мл ( Manje od 5% 
anjonsko površinsko aktivnih elemenata, nejonsko površinsko aktivne 
elemente,sapun, parfem, limonene..)На пригиналнпј амбалажи 
прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин 
упптребе, бар кпд, рпк трајаоа ,  дистрибутер кап и прпизвпђашка 
декларација. 

Kпм 90 
  

  

3.  Сапун за руке 100 г.Палмпливе или ппдгпварајући Кпм 90 
  

  

4. 

Одмащћиваш са пумпицом „Axel“ или пдгпварајуће 750 мл (Nejonski, 
katjonski i anjonski surfaktanti, fosfati, fosfonati manje od 5%).  Pomodne 
komponente - boje, mirisi (citral, limonene). На пригиналнпј амбалажи 
прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин 
упптребе, бар кпд, рпк трајаоа ,  дистрибутер кап и прпизвпђашка 
декларација. 

Kпм 150 
  

  

5 Тешни сапун за руке антибактеријски  1000 мл Кпм 270 
  

  

6 

Пращак за мащинскп праое веща "Дуел" или пдгпварајуће 9/1 ( 5-15% 
anjonski surfaktanti, izbeljivač na bazi kiseonika, <5% nejonski 
surfanktanti, sapun, polikarboksilati, fosfonati, zeoliti, enzimi, optička 
belila, Mirisi, Benyl alcohol, butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal) 
. На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 35 
  

  

        

7. 

Тешнпст за паркет „Pronto legno 5 in 1“ (5 u 1 јаснп видљивп на 
декларацији прпизвпда) или пдгпварајуће 750 мл (<5% ne-jonskih 
površinskih sastojaka, parfem, dimetil oksazolidin). На пригиналнпј 
амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпднје, намена, 
нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , дистрибутер кап и 
прпизвпђашка декларација.  

Кпм 50 
  

  

8 
Тешнпст за стаклп са пумпицпм CLIN glass“ или пдгпварајуће 750 мл, 
/sastav  . alkohol nano cesticve../ 

Кпм 130 
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9 

Тешнпст за ппдпве „Ajax univerzal“ или пдгпварајуће 1000 мл (manje od 
5% anionskih površinskih spojeva)Koristi se razređen za velike površine, a 
nerazređen za tvrdokorne mrlje. PH neutralan za osetljive površine. На 
пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпднје, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Kпм 50 
  

  

10 

Омекщиваш за вещ "LENOR" или пдгпварајуће 2000 мл (5-15 % 
katjonski površinski aktivne supstance, parfem) . На декларацији јаснп 
назнашенп да се за mašinsko pranje sipa 35-55 ml u mašinu, a za ručno 
pranje 18 ml na 10 litara vode. На пригиналнпј амбалажи прпизвпда 
мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар 
кпд, рпк трајаоа , дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

kom 50 
  

  

. 
          11 

Средствп за шищћеое и  санитарије на бази ХЛОРА "Domestos " или 
пдгпварајуће 750мл (Manje od 5% izbeljivača na bazi hlora, nejonskih 
tenzida, sapun, parfem. Sredstva za dezinfekciju natrium Hipochlorite 4,8 
gr na 100 gr.).  На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут 
датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
увпзник, дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 120  
 

  

12. 

WC  санитар у гелу "Мer Sanit" или пдгпварајуће 750ml. На бази 
киселине. Мирис бпра.   На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра 
бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, 
рпк трајаоа , дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 140  
 

  

          13. Варикина  1000 мл кпм 40  
 

  

         14. 

Средствп за цевпвпде „Cillit bang“ или пдгпварајуће 750 мл (Manje od 
5% belila na bazi hlora, manje od 5% anjonskih surfaktanata, manje od 5% 
nejonskih surfaktanata, parfem).  На пригиналнпј амбалажи прпизвпда 
мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар 
кпд, рпк трајаоа, дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација. 

Кпм 3  
 

  

       15 

Средствп за дезинфекцију кухиоа "PANEMUL" или пдгпварајуће 1000 
мл (Tečno sredstvo za odmašdivanje i dezinfekciju na bazi 5%-otnog 
benzalkolijum hlorida). На пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити 
утиснут датум прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк 
трајаоа , дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација 

Кпм 80  
 

  

        16. 
Средствп за праое шврстих ппдпва -терацп ппврщина,“ПОДОМИЛ 
ОФ“- КОНЦЕТРАТ или пдгпварајући  5/1 ( кпнцетрат се разблажује 
1:100),ПХ 12,5 -13,5, на бази натријум лауреатсулфата, натријум 

Кпм 4  
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дпдецил бензен сулфата или 2-хидрпксибифенила( На пригиналнпј 
амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум прпизвпдое, намена, 
нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , дистрибутер кап и 
прпизвпђашка декларација) 

        17 

Средствп –защтитни премаз за терацп ппдпве“ TASKI JONTEC 
ETERNUM“5/1  -кпнцетрат  или пдгпварајуће ( виспкп сјајна емулзија 
за ппдпве,птппрна на клизаое, за впдпптппрне  тврде ппдпве на бази 
впска и пплимера  

Кпм 4  
 

  

         18 

Средствп за скидаое пплитуре са защтићених ппдпва JONTEC FUTUR 
5/1 –кпнцетрат или пдгпварајуће(виспкпалкалнп средствп,снажна 
мпћ  емулгације и влажеоа,минималнп дпзираое 8%) ( На 
пригиналнпј амбалажи прпизвпда мпра бити утиснут датум 
прпизвпдое, намена, нашин упптребе, бар кпд, рпк трајаоа , 
дистрибутер кап и прпизвпђашка декларација 

Кпм 4  
 

  

         19. 

 
Средствп за мащинскп праое судпва за  WINTERHALTER  8400 мащине 
или пдгппварајуће , 25/1,  -  тешни универзални детерчент са 
садржајем активнпг хлпра не садржи NTA 
Састав: Калијум –хидрпксид,(минималнп 5-10%) 
               Натријум-хиппхлприт(активни хлпр) минималнп 1 дп 5% 
                натријум-хидрпксид( минималнип пд 1дп 5%) 

              .ПХ вреднпс  (20 °C ) Мин 12,8 до 14,5(концетрат) 

            Густина (20 °C )г/цм3 Мин 0,98 до 1,03 г/цм3 

            Паковање :сигурносни канистер са сигурносним чепом 

           Обележавање: класификован по GHS,ЕТИКЕТА У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ХЕМИКАЛИЈАМА 
 

Кпм 40  
 

  

       20 

Таблетирана СО –Хемијска средства за прпфесипналне мащине типа 
„Vinterhalter “ или пдгпварајуће,  25/1 
Састав: натријум хлприд мин 98,5 -99,8% 
              Облик :јастушаст 25х23х15 +/- 15% 
             Тежина 11 г+/-0,5 г/таблета 
             Бпја: бела 
            Пакпваое: пригиналнп пакпваое,пластишна кеса,прпписнп 
декларисана,без пщтећеоа 

кпм 9  
 

  

21 
Средствп за испираое  не садржи  НТА) - Хемијска средства за 
прпфесипналне мащине типа „Winterhalter“ или пдгпварајуће   

л 20  
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П

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће: 

 
 
- у кплпну 5. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а за сваки тражени прпизвпд 
- у кплпну 6. уписати кпликп изнпси укупна вреднпст без ПДВ-а на гпдищоем нивпу за сваки тражени прпизвпд, такп щтп се ппмнпжи јединишна цена без ПДВ-а (кплпна 5) са 
пквирним гпдищоим кплишинама (кплпна 4) 
- у кплпну 7. уписати стппу ПДВ-а у %,  
- у кплпну 8. уписати кпликп изнпси укупна вреднпст са ПДВ-пм на гпдищоем нивпу за сваки тражени прпизвпд, такп щтп се на укупну вреднпст без ПДВ-а (кплпна 6) примени 
прпценат ПДВ-а (кплпна 7) и сабере. 
Обавезнп пппунити ппље УКУПНО сабираоем  укупне вреднпсти без ПДВ-а свих тражених прпизвпда (кплпна 6), и сабираоем укупне вреднпсти са ПДВ-пм свих тражених 
прпизвпда (кплпна 8) 
Укупна вреднпст мпра да садржи све пснпвне елементе структуре цене, такп да ппнуђена цена ппкрива трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији исппрушених дпбара.  
Ппнуђаш је у пбавези да искаже све тражене ппдатке из Обрасца структуре цене у прптивнпм ппнуда ће се пдбити.   
 
 
 
 
Датум : ..........................2016 гпд.                          М.П.                                     ...................................................................................... 
                                                                                                                                           Пптпис пвлащћенпг лица 

 
 

 

-Нејпгени тензиди : мин 5 дп 15% 
Натријум кумен сулфпнат   : мин 5 дп 15% 

ПХ вреднпст( 20 °C) мин 5 до 5,7% 

Густина( 20 °C) г/цм3  : мин0,98 до 1,03 г/цм3 

Паковање: сигурносни канистер са сигурносним чепом 

Обележавање: Класификован по  GHS,ЕТИКЕТА У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ О ХЕМИКАЛИЈАМА 
 
 

22 
Средствп за шищћеое и пдмащћиваое кпнвекцијских пећи 
Winterhalter 122,  пд 750 мл , или пдгпварајуће 

Кпм 10  
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре;  

3.  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива 

за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији;  

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине; 

 

6. За ставке у спецификацији  под редним бројем  19,20 и 21  производа обавезно је : 

-   да  хемијски производи имају важеће сертификате произвођача ISO 14001:2004, OHAS 18001:2007 

-   Понуђач је дужан да достави безбедносне и техничке листове за понуђене производе 

-   Доставити копију етикете производа 

 

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. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1. до 4. овог 

закона,  
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних 

обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор и 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
1.2.Додатни услови  
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и 
то:  
 

1. – да располаже неопходним финансијским и пословним  капацитетом и 
2. –да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних  и додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76.Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Осим Изјаве ,Услове из ставке 6 - редног броја 19,20 и 21 (производи за машину Winterhalter Понуђач доказује: 

 

-   Копијама  важећих сертификате произвођача ISO 14001:2004, OHAS 18001:2007 

-   Копијама  безбедносних  и техничких листове за понуђене производе 

-   Копијом   етикете производа 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

  

  

Одредбе чл. 77.ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче. 

 

  

 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Конкурсна документација се може преузети  са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs), као и са web 

странице Медицинске школе са домом ученика Сестре Нинковић“ Крагујевац(/www.medicinskakg.edu.rs./ 

 

 

 

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ , број јнмв 1/2016, испуњава  услове из чл. 75.и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије; 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач  располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 
6.1       - у пословној 2015. години, остварио  је позитиван финансијски резултат исказан у билансу успеха за 2015. годину , 

 6.2    - да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, и то: ( да понуђач има у радном односу једног 

запосленог за реализацију предметне јавне набавке и  да располаже једним доставним возилом.) 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

VI ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

дајем следећу    

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – 

средства за одржавање хигијене  број јнмв 1/2016., испуњава све услове из чл. 75.и 76. 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; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије. 

5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Подизвођач  располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 
6.1       - у пословној 2015. години, остварио  је позитиван финансијски резултат исказан у билансу успеха за 2015. годину , 
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 6.2    - да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, и то: ( да понуђач има у радном односу једног 

запосленог за реализацију предметне јавне набавке и  да располаже једним доставним возилом.) 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверена печатом.  
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VII ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _______________________________________________ 

 

СЕДИШТЕ :  ________________________________________________________ 

 

 

И З Ј А В А  

                

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) изјављујем да сам 

при састављању понуде за јавну набавку мале вредности бр. јнмв 1/2016., набавка добара – Средства за одржавање хигијене, 

поштовао 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:            МП                      Потпис овлашћеног    лица: 

 

_____________        __________________________ 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________ 
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности 

добара – Средства за одржавање хигијене , бр. јнмв 1/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Место и датум ,                                                                                    Понуђач, 

 

 

_______________,___.___.2016. год.                         МП                       _________________                                                               

 



 

21 

 

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну 

за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели: 

 

Врста трошкова Износ 

  

  

  

  

                                          УКУПНО:  

 

 

 

   Место и     датум,                                                                                      Понуђач, 

 

 _________________ , ___.___.2016.год.                  __________________________ 
                                                                                  (потпис и печат овлашћеног лица 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке добара бр. јнмв 1/16., набавка добара  -Средства за одржавање хигијене , за потребе 

Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац,  ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

Р.бр НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

ВРСТА ДОБАРА 

КОЈЕ НУДИ 

% УЧЕШЋА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

1    

2    

3    

 

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког подизвођача. Уколико се подноси заједничка понуда за више 

партија образац копирати, попунити, потписати, оверити и приложити за сваку партију посебно. 

 

 

Датум:_________                    Име и презиме  овлашћеног лица 

                                                                                                 

_________________________   

                                                                    М.П.      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         

____________________ 
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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Број понуде:____________( попуњава понуђач) 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци мале вредности бр.јнмв 1/2016., 

набавка добара  – Средства за одржавање хигијене , за потребе Медицинске школе са домом 

ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун 

осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати 

уговор, који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач). 

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање_________________ 

банка________________(попуњава понуђач). 

 

 НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 
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м.п. 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача. 

Уколико се подноси заједничка понуда за више партија образац копирати, попунити, 

потписати, оверити и приложити за сваку партију посебно. 

 

 

Место: _______________                                       Име и презиме овлашћеног лица 

                                                                                          _________________________ 

Датум: _______________                    

 

                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              ____________________ 
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XII 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 набаве мале вредности добара. 

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и 

подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.  

1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ  

Предмет понуде је набавка добара  – Средства за одржавање хигијене 

2.  ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду, морају бити   састављени на српском језику. 

3. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта затворена онако 

како је била предата, препорученом пошиљком или непосредно на адресу наручиоца: Медицинска школа са домом 

ученика «Сестре Нинковић» , Ул. Радоја Домановића бр.2 34000 Крагујевац, са напоменом: Понуда за ЈНМВ 1/2016.  – 

Средства за одржавање хигијене – НЕ ОТВАРАТИ. 

Рок за подношење понуда је: 04.марта 2016 године до 10  часова. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу на 

адреси Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац,Радоја Домановића 2  пристигла закључно 

са даном  04.03.2016 године, до 10 часова. Неблаговремене понуде Наручилац ће је по окончању поступка јавног 

отварања вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

  Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део 

понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 

 Понуда се сматра одговарајућом и прихватљивом ако понуђач поднесе:  

- Образац понуде – попуњен, потписан и оверен образац;  

- Образац структуре цене-попуњен,потписан и оверен образац 

- Податке о понуђачу, подизвођачу (уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача), односно 

понуђачима који учествују у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда-за сваког учесника у 

заједничкој понуди) - попуњен, потписан и оверен образац; 



 

26 

 

- Изјаву којом понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова  услова предвиђених чланом 75 и 76. Закона 

о јавним набавкама и упутство о доказивању испуњености услова - потписан и оверен образац од стране свих 

учесника у понуди; 

- Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине -  

потписана и оверена; 

- Изјаву о независној понуди- потписану и оверену; 

- Изјаву о учешћу са подизвођачем/има-уколико се подноси понуда са подизвођачем- попуњена, потписана и оверена; 

- Споразум чланова групе понуђача којим група понуђача дефинише носиоца     понуде-уколико се подноси 

заједничка понуда – попуњен, потписан и печатом оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди; 

- Образац трошкова припреме понуде- попуњен,потписан и оверен;  

- Осим Изјаве ,Услове из ставке 6 - редног броја 19,20 и 21 (производи за машину Winterhalter Понуђач доказује: 

 

- -   Копијама  важећих сертификате произвођача ISO 14001:2004, OHAS 18001:2007 

- -   Копијама  безбедносних  и техничких листове за понуђене производе 

- -   Копијом   етикете производа 

- Модел уговора – који је саставни део конкурсне документације - попуњен, потписан и оверен;  

Отварање понуда обавиће се јавно 04.03.2016. године у 10часова и 15. мин, у просторијама Медицинске школе са домом ученика 

„Сестре Нинковић“ Радоја Домановића број 2 Крагујевац. 

 

4. ПАРТИЈЕ- Набавка није обликована по партијама 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Измена, допуна или опозив понуде је пуноважна ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека 

рока за подношење понуда.  

Обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба доставити на адресу: Медицинска школа са домом ученика „Сестре 

Нинковић“ Крагујевацса назнаком: „Измена понуде за јавну набавку мале вредности – набавка добара – средства за 

одржавање хигијене   јнмв бр  1/2016.- НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – набавка 

добара – средства за одржавање хигијене  бр. јнмв 1/2016. - НЕ ОТВАРАТИ”или „Опозив понуде за јавну набавку мале 

вредности – набавка добара – средства за одржавање хигијене  бр. јнмв 1/2016. - НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда. 

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 

исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у 

супротност са горе наведеним. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке 

делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, 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 понуђача. Уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у 

складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 



 

28 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 

тражених услова. 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке. Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача дужна је да достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

10. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Минимални рок плаћања је 8 дана од дана пријема  исправног рачуна у седиште наручиоца, а максимални 45 дана. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

10.2. Захтев у погледу рока и квалитета испоруке добара,  

Рок испоруке добара, не може бити дужи од 3 (три) дана од дана добијања налога за испоруку. 

Место испоруке – на адресу наручиоца – Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац    

   

Приликом испоруке и преузимања робе овлашћени представник Продавца и овлашћени представник Купца,  потписују и 

оверавају отпремницу, од којих свака страна задржава по један примерак. 
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Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да робу прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима 

одмах саопшти Понуђачу, као и да врати робу. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан 

да о том недостатку писменим путем обавести Понуђача без одлагања. 

10.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има 

у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Под  ценом подразумева се цена предмета набавке са пратећом услугом превоза франко: магацин Медицинске школе са 

домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића 2 и свим припадајућим трошковима и захтевима из 

техничке спецификације дате у конкурсној документацији.  

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може на e-mail: medskg@ptt.rs тражити додатне информације или појашњења.  са назнаком: " Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. јнмв 1/2016, у вези са припремањем понуде најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење понуда, а Наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три 

дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће објавити на Порталу јавних набавки и на сајту школе. 

На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан 

је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  



 

30 

 

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то: путем електронске поште, факса 

или поште; ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште 

или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 

документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

13. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ  УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку 

Наручиоца предају овлашћења за учешће упоступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и презиме 

овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник 

има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 

приговора на отварање понуда и  друго). 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 

ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при 

прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 

окончаном поступку отварања.  

15. КРИТЕРИЈУМ 

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 

понуди дужи рок важења понуде. 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине. 
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18. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

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

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне 

политике. 

19. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да приликом потписивања уговора достави регистровану 

меницу на износ од 10% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а за за добро извршење посла. Подносе се менице и 

овлашћења који морају бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон депонованих 

потписа. 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 

понуђач. 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово 

име.  

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

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
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заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу 

захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том 

захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (упутство за уплату 

таксе погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки-http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html). 

 За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важе одредбе Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.  
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XIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 Општи подаци о понуђачу: 

Назив и седиште: 

 
 

Матични број : 

 
 

ПИБ: 

 
 

Особа за контакт: 

 
 

П О Н У Д А 
НАБАВКА  ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЈНМВ 1/2016. 
 

Понуда бр. __________ од ___.___.2016.г. 
 

самостално                                      заједничка понуда                                  са 

подизвођачем 

Вредност понуде без ПДВ-а  

Словима: 
 

 

Вредност понуде са ПДВ-ом  

Словима: 
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Рок испоруке: у року од  3 дана од дана добијања налога за испоруку  

 

Плаћање:  ______ дана од дана достављања исправног рачуна у седиште наручиоца 
(Минимални рок плаћања је 30 дана од дана пријема  исправног рачуна у седиште наручиоца, а 

максимални 45 дана) 
  

Важност понуде: износи _____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од 

дана отварања понуде). 
 

Место испоруке: је f-co наручиоца- магацин  Медицинске школе са домом ученика 

„Сестре Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића 2 

 

Место: ______________ 

 

Датум: ______________ 

                                                     

                                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

 

                                                   ___________________________ 
 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 

 
 

 

 
Адреса понуђача: 

 
 

 

 
Матични број понуђача: 

 
 

 

 
Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 
 

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

Телефон: 

 
 

 

 
Телефакс: 

 
 

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
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Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави 

за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ –СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  

 
Закључен између: 

Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, , Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац ПИБ 

101042289,мат.бр.07150318,коју заступа директор Славица Јанковић 

 (у даљем тексту Купац) с једне стране  

                                         и 

 _________________________________________, 

 које заступа директор ______________________, 

са седиштем у ____________________________, 

 улица____________________________________ 

                           бр.________, ПИБ _______________мат. бр.________________ 

                    са  

         Подизвођима:(попуњава Продавац) 

    1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 
               (назив, седиште, матични број) 

 

           Учесницима у заједничкој понуди: (попуњава      Продавац) 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 
                             (назив , седиште, матични број)  

     са друге стране (у даљем тексту Продавац). 
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Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Купац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15и 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (''Службени гласник РС“ број 29/2013), спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку 

добара – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ , на основу Одлуке о покретању поступка број 63 од 17.02.2016. 

године, за потребе Медицинске школе са домом узченика «Сестре Нинковић» Крагујевац. 

 да је Продавац доставио понуду бр.__________ од ____.___.2016. год. (попуњава Продавац), која се налази у прилогу 

уговора и саставни је део уговора; 

 да понуда Продавца у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Продавца, донео Одлуку о додели 

уговора, за набавку добра  - средства за одржавање хигијене. 

   

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја добра-средстава за одржавање хигијене , у свему према понуди Продавца бр. 

_____________, од____.___.2016. године и техничкој спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део 

уговора (попуњава Продавац).  

Продавац наступа са подизвођачем ________________________, ул. _________________ из ____________________ који ће 

делимично извршити набавку у делу ____________________________________________________. (попуњава Продавац). 

             Уколико Продавац ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву одговорност за 

своје подизвођаче. 

Члан 3. 

Укупна цена из члана 3. овог уговора, утврђена је у понуди продавца број __________ од ___. ___. 2016. године, у износу од 

_________ динара, без ПДВ-а, словима (_____________________________________________), односно у износу од 

___________________ са ПДВ-ом, словима (__________________________________________________)(попуњава Продавац). 

Члан 4. 
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Под  уговореном ценом подразумева се цена добра са пратећом услугом превоза франко магацин  Медицинске школе са 

домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића 2 и свим припадајућим трошковима и захтевима из 

техничке спецификације дате у конкурсној документацији. 

 

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да испоруку изврши по пријему усменог или писменог налога за испоруку. Рок испоруке је  најкасније 

три дана од дана добијања налога за испоруку. 

 

Члан 7. 

Уколико   понуђач  не изврши испоруку   која је   предмет  ове набавке  у   уговореном  року,  дужан   је   да   плати  

Наручиоцу   уговорну   казну  у   висини 5‰   од  укупно уговорене  вредности  за   сваки  дан  закашњења,  с   тим   што  

укупан  износ  казне  не   може бити већи  од 5%  од вредности закљученог уговора.   

 

Члан 8. 

Трошкови транспорта уговореног добра падају на терет Продавца. Трошкови случајне пропасти ствари током транспорта 

падају на терет продавца.  

Члан 9. 

Продавац се обавезује да испоручена добра фактурише Купцу у року од 8 дана од дана испоруке .  

Примерак фактуре са отпремницом доставити Купцу , и иста мора да садржи: број фактуре, број отпремнице, датум, 

количину и вредност испоручене робе без ПДВ-а, висину ПДВ-а и вредност испоручене робе са ПДВ-ом. 

Члан 10. 

Купац ће уговорену доспелу обавезу платити према уредно испостављеној фактури, а према цени из члана 3. овог уговора, у 

року од  ... дана од датума пријема фактуре у седиште Купца, на текући рачун Продавца ________________, код банке 

________________________ (попуњава Продавац). 

 

Члан 11. 
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Приликом преузимања предметног добра, између овлашћеног представника Продавца и овлашћеног представника Купца, 

оба лица потписују и оверавају отпремницу, од којих свака уговорна страна задржава по један примерак. 

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да добро које је предмет ове набавке на уобичајени начин 

прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу, као и да исту врати. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан 

да о том недостатку писменим путем обавести Понуђача без одлагања. 

Испоручено добро мора, у свим аспектима, да одговарају важећим стандардима квалитета и захтевима Купца у смислу да 

испуњава све захтеване техничке карактеристике.  

Члан 12. 

Средство за добро извршење посла је регистрована меница на износ од 10% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а.Подносе 

се менице и овлашћења који морају бити евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 

депонованих потписа. 

Уколико се Испоручилац не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла  Наручилац може 

реализовати меницу. 

Члан 13. 

Продавац се обавезује Купцу да пријави сваку промену до које дође у поступку испуњења уговором преузетих обавеза.  

Члан 14. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране. 

Свака од уговорених страна може једнострано раскинути уговор у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне 

стране.   

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу страну.  

 

Члан 15. 

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу облигациони односи, као и 

други прописи који регулишу ову област. 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем, надлежан је  Привредни суд  у Крагујевцу. 
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Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност 

уговорних страна. 

Члан 18. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

Члан 19. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

У Крагујевцу,  ___. ___. 2016. године. 

         

       За ПРОДАВЦА                        За КУПЦА      

          ДИРЕКТОР           ДИРЕКТОР                                      
____________________________    ______________________ 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОНУЂАЧ 

____________________________ 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

_____________________________ 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: 

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу уговора, који понуђач мора попунити, потписати, оверити и 

доставити уз понуду. Исти служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора. Сви релевантни подаци за модел угoвора 

биће преузети из понуде изабраног понуђача. 
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