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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-18/2021 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке Средства и опрема за одржавање хигијене 

Назив и ЦПВ ознака  
Назив:     Производи за чишћење 

Ознака:   398300000 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу 

члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-18/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 

набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, 
РБ: Добра 2.1.8., конто 512110 

 
Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (превоза и друге сличне) које понуђач 
има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност.  Авансно плаћање није предвиђено. 

• Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о испоруци добара. 

 

Место, рок и начин испоруке добара  

•  Место испоруке предметних добара: сопственим превозом на адресу наручиоца ЈКП „Градска топлана“, 

Зрењанин, улица Панчевачка број 55; 

• Понуђач ће добра испоручивати сукцесивно у интервалима које одреди наручилац на основу усменог или 

писменог захтева наручиоца, на период од годину дана, односно до коначне реализације предмета набавке или до 
утрошка уговорене вредности. 

 

Квалитет 

• Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

 

Рекламација 

•  Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају утврђених недостатака у 

квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора у року од највише три дана, од дана утврђених 

недостатака, испоручена добра заменити новим, односно отклонити уочене недостатке.      
 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Маринел 

Себешан, контакт телефон 064/8438067.  

 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  
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Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке:  „Средства и опрема за одржавање хигијене“ за потребе  

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин“  
 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет набавке детаљно су  приказани у табели - Oбрасцу 

структуре цена. 
Рок испоруке добара сукцесивно, по динамици наручиоца а у датом року из понуде понуђача.  

Место испоруке је магацин ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, улица Панчевачка број 55. 

Уговор се закључује на одређено време, од дана 01.04.2021 године на период од годину, до коначне реализације 
или до утрошка уговорене вредности а у висини процењене вредности наручиоца. 

 

 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услове за учешће у поступку набавке које 
тражи наручилац и потписати следећу Изјаву да испуњава тражене услове: 

 

 

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 
предметном поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује „Средства и опрема за одржавање хигијене“ број 

ДН-18/2021, испуњавамо критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта 

и да не постоје основи за искључење и то: 

 

1) Привредни субјект или његов заступник није осуђиван за једно или више кривичних дела, правноснажном 

пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правноснажном пресудом утврђени дужи 
период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује; 

2) Привредни субјект је измирио све своје доспеле обавезе пореза или доприноса за обавезно социјално 

осигурање; 

3) Привредни субјект у предходне две године од истека рока за подношење понуда није повредио обавеза у 

области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре; 
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4) Привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони 
другим мерама, због свог учествовања у поступку набавке; 

5) Привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да 

дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио 
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 

привредног субјекта или доделе уговора (набавке наруџбеницом); 

 
 

Место: _____________                                                                                     

                                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 
Датум: _____________                                                                                                _________________________                                                         

 

 

 

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
  

 

ПОНУДА – БРОЈ ________________ ОД ДАНА __________________ ГОДИНЕ: 

 

Укупан износ понуде без ПДВ-а за дате 

оквирне количине 
 

_______________ динара 

ПДВ на укупан износ понуде _______________ динара 
Укупан износ понуде са ПДВ-ом за дате 
оквирне количине _______________ динара 
Рок испоруке од пријема поруџбенице 

(у календарским данима) _______________ дана 

Место испоруке  
ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 

ул. Панчевачка 55 

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) _______________ дана 

 

 

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 
 

 

                    Датум                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 
                               

_____________________________                                                  __________________________ 

 

 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
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5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

РБ Назив Техничке карактеристике 

Једин

ица 

мере 

Оквирна 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. (4x5) 

1 
Брисач за под (Зогер) 

комплет 

Метална дршка дужине 110-120 cm, 

измењиви сунђерасти уметак ширине 

24-26 cm,  механизам за цеђење 

kom 3   

2 Четка за WC шољу ПВЦ са посудом за цеђење kom 3   

3 

Детерџент за посуђе 

– оригинално 

паковање 
FAIRY SENSITIV 

или одговарајуће 

Паковање 1000 ml, високо 

концентрована течност за уклањање 
јаких нечистоћа 

litar 170   

4 Крема за руке 

Крема за руке, са глицерином и 

екстрактом камилице и маслиновог 

уља паковање 100 ml 

kom 400   

5 Крпа за брисање 
„Магична“ крпа, за мокро и суво 

брисање, не оставља трагове  
kom 100   

6 
Крпа за кола 

(Виледа) 

„Јеленска кожа“ произвођача 

„Виледа“ или одговарајуће 
kom 5   

7 Крпа за под 

Памучне, високоупијајуће за мокро 

прање водоперивих површина, као и 

за брисање истих, 80x100 cm 

kom 100   

8 Лопатица ПВЦ 
Лопатица ПВЦ, ђубровник; гумена 

трака при врху, материјал тврда 

пластика 

kom 10   

9 
Метла са дршком од 

грања 

Веома јака, тело од грања и дрвена 

дршка  за метење спољњих површина, 

грубљих нечистоћа, лишћа, отпада и 

сл. 

kom 5   

10 
Метла сиркова са 

дугачком дршком 

Сиркова метла; шивена 5 пута; дрвена 

дршка 
kom 5   

11 
Средство за чишћење 

и прање 

Абразивно средство за чишћење и 

одмашћивање на бази анјонских 

тензида , неорганских соли и мириса - 

течни Вим 500ml 

kom 50   

12 
Паста за руке - 

абразивна 

Абразивна паста са додатком 

глицерина за заштиту руку, за 
чишћење прљавштине са руку, 

паковање 500g 

kom 100   

13 

Рукавице за заштиту 

од хемикалија 

EXTRA oд 100% 

латекса 

Рукавице произведене од 100% 

природног латеxа. Kатегорије ИИИ. 

Штите руке од раствора детердзената 

и хемикалија.  Хлорисане. Имају 

рељефасту површину на длану и 

пружају одличан осећај по раду. 

Дебљина 0.75mm, дужине 32cm. 

Стандард: ЕН 374 АKЛ, ЕН 388 X 121 

par 50   
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Доставити уз понуду: Декларацију о 

усаглешености и овлашћење 

произвођача или дистрибутера. 

14 

Tечно  
дезинфекционо 

средство за површине 

Течно дезинфекционо средство 

намењено за дезинфекцију површина, 

након обављеног процеса прања. 

Kористи се у неразређеном облику. 
Састав мора бити: Етанол  и 

хлорхексидин-дуглуконат, активне 

супстанце и глицерин. Паковање: 1 

litar. Доставити уз понуду: 

Безбедносну листу, техничку листу и 

овлашћење произвођача. 

litar 150   

15 

Санитар-Средство за 
чишћење санитарија од 
каменца и нечистоћа, 

оригинално 

паковање, парфемисани 
концетрат, 750 ml 

Течно средство за чишћење и 
дезинфекцију тоалета, уклањање 

каменца и убијање бактерија. 

Паковање 750 ml 

kom 100   

16 

Трослојна заштитна 

заштитна маска 

са ластишом за 

постављање око 

ушију 

Трослојне заштитне маске за лице са 

ластишом за постављање око ушију 

израђене од нетканог текстила које 

спречавају удисање полена, алергена и 
прашине. Штите од 95% бактерија и 

вируса који се преносе ваздушним 

путем. Маска је дизајнирана да не 

омета видно поље и периферни вид и 

чини рад максимално удобним. 

Kористи се искључиво за једнократну 

употребу. Паковање: 50 комада у 

појединачном паковању. Величина: 

универзална,  Боја: светлоплава 

kom 1200   

17 
Сапун за писоар 

комадни и мрежица 
неутралишe непријатне мирисе, 

освежава простор, комадни и мрежица 
kom 120   

18 
Сапун за руке течни, 

1000 ml 
1000 ml litar 150   

19 

Сапун за тоалет 

шољу, комадни, 

корпица 

Сапун за тоалет шољу, чисти, 

освежава и уклања каменац. Свако 

испирање  помаже да шкољка остане 

свежа и чиста, комадни, у корпици 

kom 200   

20 

Средство за чишћење 

стакла са алкохолом 

и са пумпицом (Мер, 
Глас” или 

одговарајуће) 

Спреј за чишћење стаклених 

површина на алкохолној бази , 
пријатног мириса,750 ml или више, са 

пумпицом за прскање. 

kom 50   

21 
Спреј за освежавање 

ваздуха 
300 ml, пријатни освежавајући мириси kom 15   

22 
Спреј за полирање 

намештаја 
300 ml, пријатни освежавајући мириси kom 10   
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23 
Сунђер (за посуђе) 

већи 

Сунђер за прање посуђа, абразивни, 

погодан за одстрањивање тврдокорне 

и осушене нечистоће, практично 

обликован, штити нокте и руке, 

комадни Виледа или одговарајуће 

димензија 10x6x4 

kom 120   

24 

Течност за 

одмашћивање и 
прочишћавање 

За отпушавање одвода 1l litar 5   

25 

Течност за чишћење 

подова (Ајакс“ или 

одговарајуће) 

Концентрована течност за прање и 

дезинфекцију подова, пријатног 

мириса, паковање 1000 ml 

litar 100   

26 Тоалет папир 

Тоалетни папир у ролни,                  

100% целулоза, 2 слоја, 250 листића у 

ролни 

kom 2500   

27 Трулекс (крпа) већа 

Крпа за прање (трулекс), сунђераста, 

одлично упија, не оставља трагове 

након брисања, већа 

kom 150   

28 Убрус папирни 

Убрус у ролни, 100% целулоза, 2 

слоја, димензије 22 x 22,  125 листова 

у ролни 

kom 2500   

29 Кесе за смеће - веће 
Издржљиве, запремине 120 литара, 10 

или више комада у паковању 
pakova

nje 
100   

30 Кесе за смеће - мање 
Издржљиве, запремине 60 литара, 20  

или више комада у паковању 

pakova

nje 
50   

31 Канта ПВЦ 

Материјал: тврда пластика; метална 

дршка; погодна за течности са 

хемијским примесама; запремина 10 l; 

kom 5   

32 
Корпа за папирне 

отпатке 
Мрежаста, од квалитетне пластике kom 3   

33 
Канта за отпатке са 

педалом 

Канта за отпатке; са папучицом; 

запремина 12 l; 
kom 3   

34 
Течност за 

дезинфекцију руку 

Течно средство за дезинфекцију руку 

следећег састава: раствор треба 

обавезно да садржи: пропан-1-ол, 

етанол, хлорхексидин диклуконат, 

водоник пероксид и остале 

компоненте за негу коже.  

Паковање 1 litar.  

Доставити уз понуду: Решење о 

упису у привремену листу биоцидних 

производа, декларацију производа, и 
овлашћење произвођача. 

litara 300   

35 Брисач прозора 
Брисач прозора 25 cm са сунђером и 

гумом , телескопска дршка 2 m 
kom 2   

36 
Пајалица за скидање 

прашине и паучине 

Пајалица за брисање прашине ПВЦ са 

телескопском дршком  
kom 2   

37 Пајалица са дршком Пајалица (прашко са дршком) kom 2   
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Уз понуду се обавезно доставља у копији следећа документација за производе које нудите:  
 

- за рукавице за заштиту од хемикалија EXTRA oд 100% латекса које нудите - Декларација о усаглешености и 

овлашћење произвођача или дистрибутера; 

- за течно  дезинфекционо средство за површине које нудите - Безбедносна листа, техничка листа и овлашћење 
произвођача и 

- за течност за дезинфекцију руку - Решење о упису у привремену листу биоцидних производа, декларација 

производа, и овлашћење произвођача. 
 

Уколико се уз понуду не достави тражена документација понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
▪ у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет набавке; 

▪ у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим оквирним количинама (које су 
наведене у колони 4.);  

 

   Напомена:  Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. 
 

 

 

 

                    Датум                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     

_____________________________                                                    __________________________ 

 
Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу наведени.  

 

 

 

 

НАВЕДЕНЕ КОЛИЧИНЕ СУ ПЛАНИРАНЕ ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ И 

НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ПОРУЧИ ВЕЋУ (ДОДАТНЕ КОЛИЧИНЕ) ИЛИ МАЊУ 

КОЛИЧИНУ СВАКОГ ОД ДОБРА НАВЕДЕНОГ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ, (ОБРАСЦУ СТРУКТУРА 

ЦЕНА) ПРЕМА СВОЈИМ ПОТРЕБАМА, ИСКЉУЧИВО ПО ДАТИМ ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА 

ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА. 

КOЛИЧИНЕ ПОРУЧЕНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА СЕ МОГУ КРЕТАТИ НАЈВИШЕ ДО 

ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЧИОЦА ЗА ОВУ НАБАВКУ. 

 


