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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012 и бр.
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. 86/2015, 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 3257
од 23.04.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.3257/1 од
23.04.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У поступку за јавну набавку мале вредности добара- средства за
хигијену
ЈНМВ бр. 03/20- II
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Дом здравља Горњи Милановац
Адреса: Тихомира Матијевића бр.1, 32300 Горњи Милановац
Интернет страница: dzgm.rs
тел: 032/515-0110
факс: 032/721040
матични број: 17776037
ПИБ: 106106068
Шифра делатности: 8621
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 03/20- II су добра- средства за хигијену.
4. Циљ поступка:
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Предметна јавна набавка није резервисана.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт:
-

email: dz_gm@mts.rs
tel: 032/515-0-145.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 03/20- II су добра- средства за хигијену.
- 19640000- вреће и кесе за отпад од полиетилена,
- 39222120- чаше за једнократну употребу,
- 33760000- тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке, салвете,
- 3983000- производи за чишћење.
2. Партије:
Јавна набавка није подељена по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су
приказани у Обрасцу бр.VI – табеларни део понуде.
Понуђена добра морају бити фабрички нова у оригиналном паковању, са декларацијом
(оригинална декларација поуздано причвршћена на амбалажи), у којој су назначене основне
карактеристике производа (димензије, носивост, дебљина материјала од кога је амбалажа
израђена, боја, паковање), а могу бити наведене и друге карактеристике.
Понуђена добра
испоруке.

морају имати рок употребе минимално 12

месеци од дана извршене

Детерџенти и остала хемијска средства за одржавање хигијене, морају бити у складу са
Правилником о детергентима („Сл. гласник РС“ бр. 40/10, 5/12, 25/2015).
За ставке бр. 1, 3, 6, 7, 9 доставити Извештај о испитивању издат од стране овлашћене
лабораторије на основу кога се могу утврдити тражене карактеристике.
За ставке бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 доставити Безбедоносни лист.
За ставке бр. 6,7, 8, 9, 10 доставити декларације или техничке листове из којих се види
састав, начин употребе, рок трајања или датум производње, произвођач и основни подаци о
производу.
Понуда која не садржи сва напред наведена документа и која не обухвата све ставке,
неће се сматрати одговарајућом!!!
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке, понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин приказан у наредној табели, и то:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног ДОКАЗ: Дозвола надлежног органа, коју
органа за обављање делатности понуђач доставља у виду неоверене копије.
која је предмет јавне набавке, ако
Дозвола мора бити важећа.
је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. ст. 1.
тач. 5) ЗЈН
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Редни
број

1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Услов да располаже финсијским
капацитетом, односно да је у
претходној години пословао са
позитивном нулом.

ДРУГИ УСЛОВИ
1) Услов- да врши испоруке у
складу са Законом о
здравственој исправности
предмета опште употребе за
ставке бр: 1, 36, 37, 38, 39
------------------------2) Услов- упис у Регистар
хемикалија за ставке бр: 3, 4, 6,
7, 10
----------------------3) Услов- Извештај о испитивању
из кога се могу видети
карактеристике понуђеног добра за
ставке бр: 1, 3, 6, 7, 9
-----------------------------

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом
конкурсном
документацијом.
_____________________________
1) Доказ: Решење о здравственој
исправности издато од стране
акредитоване лабораторије, за
наведене ставке

--------------------------2) Доказ: Решење о упису у
Регистар хемикалија за наведене
ставке
-----------------------------3) Доказ: Извештај о испитивању
из
кога
се
могу
видети
карактеристике понуђеног добра за
наведене ставке
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова
под редним бројем 1, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
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Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач
доказује достављањем ДОЗВОЛЕ коју понуђач доставља у виду неоверене копије и која мора
бити важећа.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да су производи у складу са Законом о здравственој исправности предмета
опште употребе за ставке бр. 1, 36, 37, 38, 39 – Доказ: Решење о здравственој
исправности издато од стране акредитоване лабораторије, за наведене ставке;
2) Услов да су производи уписани у Регистар хемикалија за ставке: 3, 4, 6, 7, 10
- Доказ: решење о упису у Регистар хемикалија за наведене ставке.
3) Услов- Извештај о испитивању из кога се могу видети карактеристике понуђеног
добра за ставке бр: 1, 3, 6, 7, 9- Доказ: Извештај о испитивању из кога се могу видети
карактеристике понуђеног добра за наведене ставке.
Понуђач је обавезан да на свакој копији решењa, односно уверења, дозволе, потврде
или сертификата које се прилаже уз понуду, видљиво ( бојом, заокруживањем...) означи
број ставке из Спецификације добара на које се документ односи.
Понуђач ће копије решења која прилаже сложити према бројевима ставки, од најнижег
ка највишем броју ставке.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају
понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У
том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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.
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац
није дужан да поступи на описан начин у поступку јавне набавке мале вредности.
Докази које ће наручилац захтевати су:
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● ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
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Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
● ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ: Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или Извештај о
бонитету за јавне набавке издат од стране АПР у неовереној копији ( последњи важећи ).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља следеће доказе ако су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, под условом да на меморандуму фирме наведу интернет
страницу на којој су ти подаци доступни, оверено и потписано:
● доказе за обавезне услове из чл. 75 , став 1, тачка 1)- 4) уколико су исти доступни на
интернет страници Агенције за привредне регистре, www.apr.gov.rs ( приложити копију
решења о упису у Регистар понуђача ).
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.

2. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног
рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи
рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
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( ОБРАЗАЦ 1 )
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара- средства за
хигијену, ЈНМВ бр. 03/20- II.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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.
3) 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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
Re
d.
Br
.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Količina

Jed.me
re

Tečni sapun sa glicerinom, sa min 9%
aktivne materije, ph vrednost 5,5-6,5
Prašak za veš, pakovanje 3-3,3 kg

375

litar

30

kg

Tečnost za pranje sudova, sa
glicerinom, sa min 17 % aktivne
materije, ph vrednost 6,5-7,5
Abrazivno sredstvo za čišćenje u
prahu, pakovanje 500 g
Abrazivno sredstvo za čišćenje – tečno,
pakovanje od 0,5 do 1 litra
WC sanitar na bazi<10% limunske
kiseline i fosforne kiseline, bez HCL,
za uklanjanje urinarnog i vodenog
kamenca, boca 1 l.
Sona kiselina, minimum 16%, HCL

195

litar

75

kom

28

litar

465

litar

20

litar

Sredstvo za odstranjivanje kamenca na
bazi<10%limunske kiseline,<0,45%
natrijum hlorida,sa dejstvom na bazi
aktivnih jona za ordinacije,potpuno
biorazgradiv,eco-friendly,bez znakova
opasnosti.
Visoko koncetrovani deterdzent za
rucno i masinsko pranje podova i

2

litar

2

litar

Naziv proizvoda

Proizvođač

16

Jedinična
cena(bez
PDV-a)

Jedinična
cena( sa
PDV-om)

Ukupna
Ukupna cena (sa
cena(bez PDV-a) PDV-om)

10.

11.
12.
13.

14.

povrsina,100%biorazgradiv,baziran na
<0,5% natrijum hipohlorita,1-2%
natrijum hlorida i <0,5% natrijum
hidroksida,sadrzaj vode preko
97%Doziranje 1:10-1:20 kao sredstvo
za masinsko ciscenje povrsina,1:20 za
rucno,ne treba ispirati.Moze se koristiti
i kao osvezivac vazduha(koncetrovano
sredstvo kroz prskalicu)Pakovanje
kanister 5-12 kg.
Sredstva za pranje stakala sa
pumpicom, na bazi 15-30% alkohola,
<1% anjonskih surfaktanata.pakovanje
od 750 ml.
Zoger komplet sa sunđerom i
mehanizmom za ceđenje
Uložak za zoger, kompatibilan sa
stavkom br. 12
Set za mokro čišćenje podova –
komplet kanta sa cedilom, mop
pravougaonog oblika dimenzija
najmanje 40 cm, sa dugmetom za
otvaranje, mikrofiber navlakom,
zglobnom drškom; cedilo i mop
moraju biti kompatibilni i mora biti
omogućeno da ruke ne dolaze u dodir
sa sredstvima za čišćenje
Aluminijumska drška kompatibilna
nosaču mopa iz stavke br. 14

15. Mikrofiber navlaka kompatibilna sa
mopom opisanim u stavki br. 14

42

litar

10

kom

10

kom

4

kom

3

kom

15

kom
17

16. Plastični nosač MOP-a, kompatibilan
mopom opisanim u stavki br. 14
17. Znak „Opasnost klizav pod“ u obliku
slova A (plastični), min visine 55 cm
18. Višenamenske trulex krpe, dim. 20 x
20 cm, pakovanje od 3- 5 komada u
foliji
19. Sunđeri za sudove manji sa abrazivom,
dim. 90 x 60 x 43 mm
20. Kofa PVC , bez poklopca, najmanje 12
litara
21. Četkice za pranje instrumenata, pvc, 10
cm
22. Мikrofiber krpa ( magična krpa ), dim.
320mm x 320mm

5

kom

2

kom

160

kom

170

kom

3

kom

5

kom

25

kom

23. Metle od sirka, sa dugačkom drvenom
drškom, pet puta šivena
24. Portviš plastični- dužine minimum 120
cm sa četkom širine minmum 30 cm
25. Uložak za portviš PVC dlaka (širine
minimum 30 cm), kompatibilan
prethodnoj stavci
26. Četke za wc šolju, plastična sa
samostojećim postoljem
27. Kofa sa cedilom za pravougaoni mop
opisan u stavki br.14

10

kom

5

kom

3

kom

15

kom

3

kom

28. Djubrovnik plastični

3

kom

29. Djubrovnik plastični sa drškom

3

kom
18

30. Lopata PVC sa drškom

3

kom

31. Kanta za otpatke sa pedalom, plastična,
četvtastog oblika, zapremine 15 l
32. Korpa za otpatke plastična,
kancelarijska,
33. Korpa za veš, plastična, minimum
zapremine 65 l
34. Plastične posude za instrumente,
četvrtaste sa poklopcem, od 5 l
35. Plastične posude za instrumente,
četvrtaste sa poklopcem, od 2 l
36. Toalet papir mini rolna, troslojni, 100%
celuloza, 120 listića, bele boje
37. Složivi papirni ubrusi, laminarni, 100%
celuloza, bele boje, 200 listova,
dim.220 x 220 mm
38. Beli papirni ubrusi u rolni, dvoslojni,
100% celuloza, hidroskopni, 50 listova
39. Kese za smeće, dim. 500 x 550 x 0,03
mm, crne, bez falti, HDPE, pak. 10
kom
40. Kese za smeće, dim. 1100 x 600 x 0,05
mm, crne, bez falti, HDPE, pak. 10
kom
41 Kese za smece , dim. 90*120, 220 litara,

15

kom

5

kom

5

kom

5

kom

5

kom

7.300

kom

3.500

kom

6.200

kom

7.000

kom

5.300

kom

400

pak. 5 kom

42. Rukavice gumene (različite veličine)

150

par

43. Čaše PVC 0,2 l

20.000

kom
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44. Uložak za automatski sprej
(raspršivač)- osveživač prostora,
250ml, ekvivalent airwick
45. Dozator za tečni sapun PVC,
zapremine najmanje 0,5 l sapuna, zidni
46. Plastična merica do 500 ml sa
podeocima na ml
47. Kutija za odlaganje sa poklopcem,
plastična, sa ručkama, dimenzije 480 x
360 x 235 mm, zapremina 30l
48. Aluminijumska folija dužine 30 m
49. Univerzalna kombinovana perika za
vlazno brisanje koja moze da prikupi
preko 500 ml tecnosti izmedju
iscedjivanja, visoke izdrzljivosti, sa
mogucnostu pranja u masini na
temp.od 95 C preko 500 puta, sa
trozonskom konstrukcijom: Bela
mikrofiber zona-za visoku performansu
ciscenja, Siva zona-umanjuje trenje i
Bež zona- visoka absorbciona moć,
širine 40 cm, sa elastičnom trakicom sa
obeju strana za kačenje na nosač mopa
50. Plastični nosač univerzalne
kombinovane perike širine 40 cm,
načinjene od visoko kvalitetnog
propliprolilena, težine 425gr, sa dvema
štipaljkama sa obeju strana za
pričvršćivanje mopa i sa mogućnošću
preklapanja nosača radi ocedjivanja
mopa bez dodira rukama i uklanjanja

5

kom

7

kom

3

kom

4

kom

2

kom
kom

15

6

20

sa nosača, sa mogućnošću brisanja u
vertikalnom položaju
51. Univerzalna aluminijumska držalja za
pričvršćivanje na nosač mopa dužine
min.120cm, sa plastičnim završetkom
na kraju ručice
52. Čvrsta kolica sačinjena od
prolipropilena, sa dve kante zapremine
1x25 litara i 1x9 litara, sa ocedjivačem
kompatibilnim sa Ultra Speed mop
sistemom, sa ergonomskom ručicom za
guranje i plastičnim ramom sa 4
točkića, dimenzije 59cmx38cmx86cm
+/-2%mm i tezine 3600gr +\-2%
53. Čvrsta kolica sačinjena od
prolipropilena, sa jednom kantom
zapremine 1x25 litara, sa ocedjivačem
kompatibilnim sa Ultra Speed mop
sistemom, sa ergonomskom ručicom za
guranje i plastičnim ramom sa 4
točkića, dimenzije 59cmx38cmx43cm
+/-2%mm i tezine 3600gr +\-2%

kom
6

kom

1

kom
1
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум
_____________________________

М.П.

Понуђач
________________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Re
d.
Br
.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Naziv proizvoda

Proizvođač

Količina Jed.
mere

Tečni sapun sa glicerinom, sa min 9%
aktivne materije, ph vrednost 5,5-6,5
Prašak za veš, pakovanje 3-3,3 kg
Tečnost za pranje sudova, sa glicerinom,
sa min 17 % aktivne materije, ph
vrednost 6,5-7,5
Abrazivno sredstvo za čišćenje u prahu,
pakovanje 500 g
Abrazivno sredstvo za čišćenje – tečno,
pakovanje od 0,5 do 1 litra
WC sanitar na bazi<10% limunske
kiseline i fosforne kiseline, bez HCL, za
uklanjanje urinarnog i vodenog
kamenca, boca 1 l.
Sona kiselina, minimum 16%, HCL

375

litar

30
195

kg
litar

75

kom

28

litar

465

litar

20

litar

Sredstvo za odstranjivanje kamenca na
bazi<10%limunske kiseline,<0,45%
natrijum hlorida,sa dejstvom na bazi
aktivnih jona za ordinacije,potpuno
biorazgradiv,eco-friendly,bez znakova
opasnosti.
Visoko koncetrovani deterdzent za
rucno i masinsko pranje podova i

2

litar

2

litar

Jedinična
cena (bez
PDV-a)
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Stopa
PDV-a

Jedinična
cena ( sa
PDV-om)

Ukupna cena
(bez PDV-a)

Ukupna cena
(sa PDV-om)

10.

11.
12.
13.

14.

povrsina,100%biorazgradiv,baziran na
<0,5% natrijum hipohlorita,1-2%
natrijum hlorida i <0,5% natrijum
hidroksida,sadrzaj vode preko
97%Doziranje 1:10-1:20 kao sredstvo
za masinsko ciscenje povrsina,1:20 za
rucno,ne treba ispirati.Moze se koristiti i
kao osvezivac vazduha(koncetrovano
sredstvo kroz prskalicu)Pakovanje
kanister 5-12 kg.
Sredstva za pranje stakala sa pumpicom,
na bazi 15-30% alkohola, <1%
anjonskih surfaktanata.pakovanje od
750 ml.
Zoger komplet sa sunđerom i
mehanizmom za ceđenje
Uložak za zoger, kompatibilan sa
stavkom br. 12
Set za mokro čišćenje podova – komplet
kanta sa cedilom, mop pravougaonog
oblika dimenzija najmanje 40 cm, sa
dugmetom za otvaranje, mikrofiber
navlakom, zglobnom drškom; cedilo i
mop moraju biti kompatibilni i mora biti
omogućeno da ruke ne dolaze u dodir sa
sredstvima za čišćenje
Aluminijumska drška kompatibilna
nosaču mopa iz stavke br. 14

15. Mikrofiber navlaka kompatibilna sa
mopom opisanim u stavki br. 14
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litar

10

kom

10

kom

4

kom

3

kom

15

24

16. Plastični nosač MOP-a, kompatibilan
mopom opisanim u stavki br. 14
17. Znak „Opasnost klizav pod“ u obliku
slova A (plastični), min visine 55 cm
18. Višenamenske trulex krpe, dim. 20 x 20
cm, pakovanje od 3- 5 komada u foliji
19. Sunđeri za sudove manji sa abrazivom,
dim. 90 x 60 x 43 mm
20. Kofa PVC , bez poklopca, najmanje 12
litara
21. Četkice za pranje instrumenata, pvc, 10
cm
22. Мikrofiber krpa ( magična krpa ), dim.
320mm x 320mm

5

kom

2

kom

160

kom

170

kom

3

kom

5

kom

25

kom

23. Metle od sirka, sa dugačkom drvenom
drškom, pet puta šivena
24. Portviš plastični- dužine minimum 120
cm sa četkom širine minmum 30 cm
25. Uložak za portviš PVC dlaka (širine
minimum 30 cm), kompatibilan
prethodnoj stavci
26. Četke za wc šolju, plastična sa
samostojećim postoljem
27. Kofa sa cedilom za pravougaoni mop
opisan u stavki br.14
28. Djubrovnik plastični
29. Djubrovnik plastični sa drškom
30. Lopata PVC sa drškom
31. Kanta za otpatke sa pedalom, plastična,
četvtastog oblika, zapremine 15 l
32. Korpa za otpatke plastična,

10

kom

5

kom

3

kom

15

kom

3

kom

3
3
3
15

kom
kom
kom
kom

5

kom
25

kancelarijska,
33. Korpa za veš, plastična, minimum
zapremine 65 l
34. Plastične posude za instrumente,
četvrtaste sa poklopcem, od 5 l
35. Plastične posude za instrumente,
četvrtaste sa poklopcem, od 2 l
36. Toalet papir mini rolna, troslojni, 100%
celuloza, 120 listića, bele boje
37. Složivi papirni ubrusi, laminarni, 100%
celuloza, bele boje, 200 listova, dim.220
x 220 mm
38. Beli papirni ubrusi u rolni, dvoslojni,
100% celuloza, hidroskopni, 50 listova
39. Kese za smeće, dim. 500 x 550 x 0,03
mm, crne, bez falti, HDPE, pak. 10 kom
40. Kese za smeće, dim. 1100 x 600 x 0,05
mm, crne, bez falti, HDPE, pak. 10 kom
41 Kese za smece , dim. 90*120, 220 litara,

5

kom

5

kom

5

kom

7.300

kom

3.500

kom

6.200

kom

7.000

kom

5.300

kom

400

kom

42. Rukavice gumene (različite veličine)

150

par

43. Čaše PVC 0,2 l

20.000

kom

44. Uložak za automatski sprej (raspršivač)osveživač prostora, 250ml, ekvivalent
airwick
45. Dozator za tečni sapun PVC, zapremine
najmanje 0,5 l sapuna, zidni
46. Plastična merica do 500 ml sa
podeocima na ml

5

kom

7

kom

3

kom

pak. 5 kom
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47. Kutija za odlaganje sa poklopcem,
plastična, sa ručkama, dimenzije 480 x
360 x 235 mm, zapremina 30l
48. Aluminijumska folija dužine 30 m
Univerzalna kombinovana perika za
49. vlazno brisanje koja moze da prikupi
preko 500 ml tecnosti izmedju
iscedjivanja, visoke izdrzljivosti, sa
mogucnostu pranja u masini na temp.od
95 C preko 500 puta, sa trozonskom
konstrukcijom: Bela mikrofiber zona-za
visoku performansu ciscenja, Siva zonaumanjuje trenje i Bež zona- visoka
absorbciona moć, širine 40 cm, sa
elastičnom trakicom sa obeju strana za
kačenje na nosač mopa
Plastični nosač univerzalne
50. kombinovane perike širine 40 cm,
načinjene od visoko kvalitetnog
propliprolilena, težine 425gr, sa dvema
štipaljkama sa obeju strana za
pričvršćivanje mopa i sa mogućnošću
preklapanja nosača radi ocedjivanja
mopa bez dodira rukama i uklanjanja sa
nosača, sa mogućnošću brisanja u
vertikalnom položaju
51. Univerzalna aluminijumska držalja za
pričvršćivanje na nosač mopa dužine
min.120cm, sa plastičnim završetkom
na kraju ručice

4

kom

2

kom
kom

15

kom

6

kom
6
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52. Čvrsta kolica sačinjena od
prolipropilena, sa dve kante zapremine
1x25 litara i 1x9 litara, sa ocedjivačem
kompatibilnim sa Ultra Speed mop
sistemom, sa ergonomskom ručicom za
guranje i plastičnim ramom sa 4 točkića,
dimenzije 59cmx38cmx86cm +/-2%mm
i tezine 3600gr +\-2%
53 Čvrsta kolica sačinjena od
prolipropilena, sa јеdnom kantom
zapremine 1x25 litarа, sa ocedjivačem
kompatibilnim sa Ultra Speed mop
sistemom, sa ergonomskom ručicom za
guranje i plastičnim ramom sa 4 točkića,
dimenzije 59cmx38cmx43cm +/-2%mm
i tezine 3600gr +\-2%

Kom

1

kom
1
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 6. уписати стопу ПДВ-а, у процентима;
3) у колони 7. уписати износ ПДВ-а на јединичну цену;
4) у колони 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
5) у колони 9. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони
2.); на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;
6) у колони 10. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); на крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ
бр.3/20-II, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке- средства за хигијену, ЈНМВ бр. 03/20- II, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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)
ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке- средства за хигијену, ЈНМВ број 03/20- II, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
● Услов да располаже финсијским капацитетом, односно да је у претходној
години пословао са позитивном нулом;

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно .
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ЧЛ. 75. ЗЈН -

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке- средства за хигијену, ЈНМВ број 03/20- II,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
Закључен између:
1.Дома здравља Горњи Милановац, са седиштем у Горњем Милановцу, ул. Тихомира
Матијевића бр.1, ПИБ: 106106068, матични број: 17776037, број рачуна: 840- 798661- 45
( рачун буџетских средстава ) и 840- 783667- 19 ( рачун сопствених средстава ) код
Управе за тезор, телефон: 032/515-0110, е-mail: dzgm@dzgm.rs, кога заступа др
Александар Чивовић- в.д. директора ( у даљем тексту: наручилац )
и
2._____________________________________________________,
са
седиштем
у
__________________________,
улица____________________________,
ПИБ:
__________________,
матични
број:
___________________,
број
рачуна:
____________________________ код ________________________ банке, телефон:
______________________, е-mail: ___________________________, кога заступа
___________________________________ ( у даљем тексту: добављач )
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац спровео поступак јавне набавке
мале вредности, ЈНМВ бр. 03/20- II, на основу позива за подношење понуда за јавну
набавку добара, објављеног на Порталу јавних набавки дана _________________
године.
Одлука наручиоца о додели уговора бр. ________ од ___________ године и понуда и
добављача бр. _____________ од _____________ године, која је наведеном одлуком
изабрана као најповољнија чине основ овог уговора и представљају његов саставни део
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка средстава за хигијену, за потребе Дома здравља Горњи
Милановац, за период од 12 (дванаест) месеци, односно до истека расположивих
финансијских средстава, у количинама + / - 5 % уговорене вредности, а све у складу са
понудом добављача бр. ___________ од _____________ године
Опис предмета набавке са ценама, налази се у табели која се налази у прилогу овог
уговора и чини његов саставни део.
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Члан 3.
Овим Уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у
вези набавке средстава за хигијену у Дому здравља Горњи Милановац наведених у
прилогу уговора.
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће предмет уговора из чл. 2 овог уговора испоручити ф-цо
магацин Дома здравља Горњи Милановац, ул. Војводе Милана бр. 37 у року од
__________ дана од дана поруџбине.
Испорука предмета уговора се врши сукцесивно, у зависности од потреба наручиоца.
Уколико добављач није у могућности да изврши тражену испоруку, дужан је да о томе
обавести наручиоца писменим путем, у року од једног дана.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање цене, која мора бити изражена у складу са
понудом добављача бр. ___________ од ________________ године, у року од _________
дана од дана фактурисања.
На фактури добављача мора бити назначен број уговора на основу кога се врши
испорука.
Цене дате у понуди не могу се мењати током уговорног периода, осим у случају
наступања објективних околности, о чему је понуђач дужан да обавести наручиоца
писменим путем.
Измена цена, услед наступања објективних разлога, биће регулисана анексом уговора,
будући да је реч о измени уговорених услова.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до
износа средстава одобрених за ту намену, у тој буџетској години.
Укупна вредност уговора је укупна вредност за количине наведене у табели у
Прилогу и она без ПДВ-а износи: _________ динара, а са ПДВ-ом иста износи:
__________ динара.
Члан 6.
Добављач се обавезује да наручиоцу преда регистровану бланко соло меницу са
овлашћењем у висини од 10 % од укупне вредности закљученог уговора, као средство
обезбеђења доброг извршења посла, и то одмах по потписивању уговора.
Предајом менице из става 1. овог члана уговора, добављач се обавезује да преда
наручиоцу копије картона депонованих потписа овлашћених лица.
Члан 7.
У случају прекорачења рока испоруке из чл. 4 овог Уговора, добављач ће бити обавезан
да за сваки дан закашњења плати наручиоцу износ у висини од 0,5 % од вредности робе
испоручене са закашњењем, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од вредности
робе испоручене са закашњењем, а све на име уговорне казне.
Ако добављач своју обавезу не изврши ни у року од 5 дана од дана истека рока из чл. 4.
овог Уговора, наручилац стиче право да овај Уговор раскине. У том случају ће добављач
бити обавезан да, на име уговорне казне, плати наручиоцу износ у висини од 5 % од
укупне вредности уговора.
35

Члан 8.
Добављач се обавезује да испоручује добра, која су у погледу квалитета, у складу са
техничком спецификацијом, и у количинама одређеним у понуди.
Наручилац одређује Данијелу Раловић, као лице овлашћено за надзор над извршењем
уговорених цена, квалитета и количине предмета уговора из чл. 2 овог Уговора.
Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту
пријема, током или после испоруке.
Истовремено, наручилац је дужан да добра из чл. 1 овог Уговора, прегледа током
пријема, и да своје примедбе о уоченим недостацима одмах достави добављачу, у
писменој форми.
Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним
прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку, у писаној форми, обавести
добављача у року од 8 дана од дана када је открио недостатак.
Добављач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра из члана 1.
овог уговора, а најкасније у року од 24 часа од дана захтева наручиоца.
Уколико добављач у предвиђеном року не поступи по горе наведном ставу 6., наручилац
стиче право да раскине уговор и да реализује предату меницу, на износ у висини од 5 %
од укупно уговорене цене, а на име уговорне казне.
Члан 9.
Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, односно до истека
расположивих финансијских средстава, а почев од дана потписивања овог уговора.
Све измене и допуне овог уговора биће регулисане анексима уговора уз обострану
сагласност уговорних страна и чине саставни део овог уговора.
Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу са
Законом о облигационим односима, на основу писменог обавештења.
Отказни рок је 30 дана од дана достављања писменог обавештења.
Члан 10.
За сва питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима .
Члан 11.
Евентуална спорна питања у вези са овим уговором, уговорне стране решиће
споразумно, у складу са добрим пословним обичајима, а у супротном, решавање спора
ће се поверити надлежном суду, у складу са законом.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у четири примерка, од чега по два примерка задржава свака
уговорна страна.
ДОБАВЉАЧ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
Дом здравља Горњи Милановац

____________________

____________________
в.д. директора др Александар Чивовић

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Модел уговора ,чиме потврђује
да прихвата овај уговор
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. Сви папири морају бити повезани и стављени у ПВЦ фасциклу за
металним механизмом. Понуда мора бити читко и јасно попуњена, препоручљиво
је да се попуњава у електронској форми, ради читљивости података, или,
евентуално, штампаним словима, јасно, читљиво, хемијском оловком ( никако не
писаним словима ) а овлашћено лице понуђача ће их након попуњавања потписати и
оверити печатом.
Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером.
Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр.1, 32300 Горњи
Милановац „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА
ХИГИЈЕНУ, ЈНМВ бр. 03/20- II- НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом,
уколико је примљена од стране наручиоца до 04.05.2020. године до 10:00 часова.
Отварање понуда ће се спровести 04.05.2020. године у 10:30 часова у канцеларији бр.
307 ( зграда Дома здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1, други
спрат ). Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који
су приложили потписана, оверена и заведена овлашћења.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
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Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Модел уговора

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр.1, 32300 Горњи
Милановац, са назнаком:
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ,
ЈНМВ БР. 03/20- II- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ,
ЈНМВ БР. 03/20- II- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ,
ЈНМВ БР. 03/20- II- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ИЗМЕНА ИЛИ ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- СРЕДСТВА
ЗА ХИГИЈЕНУ, ЈНМВ БР. 03/20- II- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде ( Образац 1 у поглављу VI ), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова ( Образац 5. у поглављу VI ).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30- 90 дана (максимални рок је дат у складу са чл. 4, ст.3, тач. 2)
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
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гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015) )од дана испоруке, на основу фактуре/ рачуна
понуђача Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу рока испоруке и места испоруке
Рок испоруке је максимално 5 дана од дана поруџбине, а место испоруке је магацин
Дома здравља Горњи Милановац, ул. Војводе Милана бр.37, 32300 Горњи Милановац.
Рок испоруке се исказује у данима.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужења рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10. 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.
У цену се урачунава и евентуални попуст који даје понуђач и трошкови испоруке које
сноси понуђач.
Мимо тога, цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ФИНАНСИЈСКОГ
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач као средство обезбеђења доставља регистровану бланко соло меницу са
овлашћењем у висини од 10 % од укупне вредности закљученог уговора, за добро
извршење посла.
Меница се доставља приликом потписивања уговора.
Предајом менице понуђач се обавезује да преда наручиоцу и копију картона са
депонованим потписима овлашћених лица понуђача.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ
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ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем е-мaila: dzgm@dzgm.rs или факса
бр. 032/721040, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 03/20- II. Ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 ( осам ) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, 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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача ( члан 93. ЗЈН ).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ( у даљем
тексту: Републичка комисија ).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: dzgm@dzgm.rs, факсом на број: 032/721040, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1,
Горњи Милановац; јавна набавка број: 03/20-II;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17. ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА.
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