Република Србија
Дом здравља Рековац
Ул.Јохана Јоханесона бб
Број: 73/21
Дана:28.04.2021.године
На основу чл.27.ст 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама(“Сл.Гл. РС”бр. 91/19) и
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља Рековац бр.
2482/20 од дана 30.10.2020.г.
НАРУЧИЛАЦ
Дана 05.05.2021.године упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: Дом здравља Рековац
Адреса: Ул. Јохана Јоханесона б.б.
ПИБ: 104805881
Матични број: 17667394
Шифра делатности: 8621
Број рачуна: 840-740661-27 који се води код Управе за трезор
Интернет страница наручиоца: www.dzrekovac.rs.

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка добара се спроводи у поступку на који се не примењује ЗЈН, а у складу
са ЗЈН (,,Сл. гласник РС“ бр. 91/19), и подзаконским актима.

1.3.ПРЕДМЕТ ПОСТУПКА
Предмет јавне набавке је набавка добара – Хемијска средства за чишћење за
потребе Дома здравља Рековац , укупне процењене вредности 200.000,00 дин без
ПДВ-а, тј 240.000,00 дин са урачунатим ПДВ-ом.

1.4.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора биће најнижа понуђена цена.

1.5.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Позив за подношење понуда ће бити послат на три адресе.
1.6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

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.
Рок за подношење понуда је 10.05.2021. до 08:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у Дом здравља Рековац дo
06.05.2021.године до 08:00 часова на адресу: Дом здравља Рековац, ул. Јохана
Јоханесона б.б., 35260 Рековац или електронском поштом на email:
pravnadomzdravljarekovac@gmail.com
1.7.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда биће одржано 10.05.2021. у 08:00 часова, на адреси
наручиоца: Дом здравља Рековац, ул. Јохана Јоханесона б.б., 35260 Рековац,
канцеларија Правне службе.
Благовремено приспеле понуде ће се отварати по редоследу приспећа.
1.8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда.
1.9.ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Контакт особа: Maрија Јевтић-, дипломирани правник
Е/mail - pravnadomzdravljarekovac@gmail.rs

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив
Седиште и адреса
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Порески
идентификациони бројПИБ
Матични број
Број рачуна и назив
банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора
Телефон
Особа за контакт
Телефон

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П

_________________________

ПОНУДА
бр.___________од __________године
за Хемијска средства за чишћење
1. Подаци о понуђачу:
Назив (име) понуђача: ___________________________________________________
Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________
Овлашћена особа (потписник понуде): ___________________________________________________
(име, презиме и функција)
Матични број понуђача: ______________________________
Порески број понуђача:______________________________

2. Укупна цена је: _____________ динара без ПДВ-а
_____________ динара са ПДВ-ом.
3. Услови понуде:
Рок и Начин плаћања:_____________________________________
(рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема исправно испостављене
фактуре)
Рок испоруке _____________________________________________
(рок испоруке дати обавезно у данима који се рачуна од дана добијања поруџбенице)
Важност понуде: __________________________________________
(најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда)
Остало :_________________________________________________

Место и датум:

Понуђач:
М. П.

_____________________

_______________________

ОБРАЗАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА–ЦЕНЕ

Количина
Назив
Канта са уметком
за џогер пластична
Уложак за бриско
– моп памучни
Дршка за џогер –
метална 120 цм
Цевоток
(Mr.Musculo гел
или одговарајући)
Четка за чишћење
wc šolje
Детерџент за веш
(Duel или
одговарајући)
Детерџент за
стакло (Clin или
одговарајући)
Детерџент за суђе
(Mer или
одговарајући)
Детерџент за
подове (Ajax или
одговарајући)
Средство за
чишћење каменца
(Cilit bang или
одговарајући)
Крпа за суђе
(кухињска)
памучна
Крпа магична –
микрофибер
(Smart или
одговарајућа)

10 ком
20 ком
15 ком
10ком, а1 l

10 ком

130 ком,
а 3kg
15 ком,
а750 ml

10 ком, а
500ml
20 ком,
а 1l
10ком, а750
ml

10 ком

10 ком

Јединична цена без
ПДВ-а

Укупна цена цена без
ПДВ-а

Канта пластична
за смеће –
рупичаста,
округла
Метла сирак
Meтла пластична
Лопатице
пластичне за ђубре
Оплемењивач за
веш (Duel или
одговарајући)
Паста за руке
(Ultra derm или
одговарајућа)
Папирни убруси
двослојни
Сона киселина
Санитар за WC
(Mer или
одговарајући)
Санитар за WC
(Domestos или
одговарајући)
Освеживач WC
fresh ( Maksi или
одговарајући) 1/1
Сунђер за прање
суђа 10/1
Сунђер крпа (logex
или одговарајућa)
Сапун за прање
руку – тврди дечји
Течни сапун за
прање руку (LMX
или одговарајући)
Вим – (CIF cream
или одговарајући)
Гумене рукавице
за чишћење
Гумене рукавице
за једнократну
употребу

10 ком

2 ком
10 ком
2 ком

20 ком, а1 l

1ком,
а400gr
10 ком,
Паковање
2/1
10ком, а1 l
15ком, а 1l

15ком, а 1l

50 ком

50 ком
Ком 10,
Паковање
3/1
Ком 30,
75 gr
20 ком,
а1l
10 Ком,
а500ml
20 пари

100 пари

Тоалетна ролна
двослојна
Кесе џамбо
100/1
Кесе средње
100/1
Кесе најмање
100/1
Вреће за смеће 120
l

100ком,
Паковање
24/1
20
Паковања
100
Паковања
10
Паковања
100
Паковања
100 koм

Сијалице 100w
Убрус
Џамбо 6/1

100 пак

Укупно без ПДВ-а…..................................________________
Укупно са ПДВ-ом.....................................________________

Место и датум:
______________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П

_________________________

**** НАПОМЕНА****

Навођење јединичних цена за наведене артикле без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и укупне
цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом неопходне су Наручиоцу због потреба рангирања понуда
од стране понуђача.
Наручилац задржава право, услед немогућности планирања укупно потребних
количина и врсти артикала - производа за целокупни период трајања уговора који
ће бити закључен са најповољнијим Понуђачем, касније, у току трајања уговора
поручи и артикал - производ који није обухваћен Спецификацијом, односно, не
налази се у Обрасцу – Спецификација - цене.

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ
Хемијска средства за чишћење

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Закључен у Рековцу, дана ___.___.2021.године између:
______________________________ из_____________, ул.______________________
кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број: ____________________
ПИБ: _____________________________
Матични број:______________________
и
ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ ,улица Јохана Јоханесона бб, кога заступа в.д. директора
Маја Вуловић, дипл ецц(у даљем тексту:Купац).ПИБ: 104805881, матични број:17667394,

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка Хемијска средства за чишћење за потребе Дома
здравља Рековац. Врсте и количине добара утврђене су према Позиву за подношење
понуда за набавку 73/21 од дана 28.04.2021.године, који је Наручилац објавио на својој
интернет страници дана 05.05.2021., а исказане су у спецификацији - табеларном делу која
чини саставни део конкурсне документације.

Члан 2.
Уговорне стране прихватају укупну цену од:
____________________ динара без ПДВ-а,
____________________ динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

Уговорне стране прихватају цене које је продавац дао у понуди.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током
извршења уговора.
Изузетно, до промене цена може доћи уколико дође до промене цена од стране
надлежних државних органа.
Члан 4.
Продавац се обавезује и гарантује да ће се придржавати цена наведених у понуди коју
доставио Купцу и која је саставни део уговора
Цене током трајања уговора се могу кориговати по протеку рока важења понуде
искључиво из објективних разлога, и то:
- уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је извршити
промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада цена на мало у
Републици Србији, према званично објављеним подацима Републичког Завода за
статистику;
Захтев за промену цена могу поднети и Купац и Продавац. Захтев за промену цена
садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном ценом
и новом ценом, датум примене нове цене, образложење разлога повећања односно
смањења цена и одговарајуће доказе.
У случају да Продавац неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање
објективних разлога за промену цене, Купац може раскинути уговор.
Новоутврђена цена се примењује од дана потписивања Анекса уговора.
Члан 5.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи предметна добра у року од ____ дана од дана
пријема поруџбине, а у складу са условима из понуде која је саставни део конкурсне
документације и овог уговора.
Место испоруке је магацин Дома здравља Рековац, ул. Јохана Јоханесона бб, а трошкови
испоруке падају на терет продавца.
Предметна добра ће се испоручивати сукцесивно сходно потребама Купца и могућа су
одступања до 10% у односу на тражене количине из конкурсне документације, а све у
зависности од потреба Купца с тим да се укупна вредност Уговора не може мењати.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту
испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем добара, што се потврђује
записником, који потписују присутна овлашћена лица Купца и Продавца.
Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају недостатке у
квалитету и очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од два
дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста
или слична грешка понови 3 пута, Продавац мора заменити новим добром, које има
једнаке или боље карактеристике.
Члан 6.
Записник из чл.5. овог Уговора и достављена фактура Купцу, представљају основ за
плаћање.

Купац се обавезује да у року од _____ дана од пријема исправно испостављене фактуре
плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца, бр. _______________________,
код___________________________ банке.

Члан 7.
Уколико Продавац касни са испоруком добра дуже од 5 дана или достави писмену
изјаву да није у могућности да изврши испоруку добара, Купац може извршити
набавку од другог понуђача, непосредном погодбом, а на терет продавца.
Став 1 овог члана се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано
неблаговременим преузимањем робе од стране Купца и у случају немогућности испуњења
Уговора услед наступања више силе.
Вишом силом се сматрају природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа
власти и други случајеви утврђени законом.
Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење преузетих
обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка односно престанка
спречености.
Члан 8.
Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 7 дана од
дана обавештења друге уговорне стране уколико постоје оправдани разлози.
Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случају ако за то настану оправдани
разлози:
- неиспуњење наруџбине од стране продавца у року датом у члану 7. овог Уговора
- роба није одговарајућег квалитета
Члан 9.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до утрошка уговорених средстава, а најдуже годину дана од дана
закључивања.
Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 10.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се
надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветнa примерака, по 2 (два) примерка за обе
уговорне стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ПРОДАВАЦ
_____________________________

КУПАЦ
________________________________

