
 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-1230/1  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 11.02.2019   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА БР.24/2018- Јавна набавка мале 
вредности добара - средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља 
Крагујевац ЈН М-24/2018, НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ 
ОДГОВОР: 

 
 У поступку Јавне набавке мале вредности добара бр. 24/2018, Јавна набавка 
мале вредности добара - средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља 
Крагујевац ЈН М-24/2018 заинтересовано лице je затражило појашњење и поставило 
следеће питање: 

 
Pitanje za partiju 2. 
 
Redni broj 1. 
 
SREDTVO ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU PODA - SASTAV: katjonski surfaktant <5%, nejonski surfaktant 
<5%, voda, miris, hexyl cinam aldehyd. 
100ml rastvora sadrzi 1ml Kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil, hloridi. Sadrzaj 
slobodnih alkalija kao NaOH do 0,1. PH vrednost 1%- tnog vodenog rastvora 6-7. Sredstvo je biorazgradivo. 
Doziranje u odnosu 1:10 do 1:25 u zavisnosti od stepena zaprljanosti. 
 
Sredstva koja sadrze 1ml i 100ml je nemoguce rastvarati u ovim navedenim odnosima da bi se postigla 
kompletna dezinfekcija. Predlazem izmenu umesto 1ml u 100ml, moze se navesti 2ml u 100ml Kvatenarnih 
amonijumovih jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil hlorid 
 
Vibapur ili ekvivalent 
   
 Наручилац Дом здравља Крагујевац даје одговор заинтересованом лицу и остаје 
при захтеву из  Конкурсне документације. 
 
 
 
        Комисија за јавне набавке, 
            
        _______________________ 
 
 



 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-1337/1  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 14.02.2019   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА БР.24/2018-  Средства за одржавање 
хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/2018, НА ПИТАЊЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ ОДГОВОР: 

 
 У поступку Јавне набавке мале вредности добара бр. 24/2018, Средства за 
одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/2018 
заинтересовано лице je затражило појашњење и поставило следеће питање: 

 
Partija br.4 - papirna galanterija artikal br. 2 - toalet papir - napisali ste da visina rolne treba 
da bude min.4,5cm, a standard u proizvodnji je 9,5 - 10,5cm. Rolnica visine 4,5cm bi bila 
jako uska, pa Vas molim da razmotrite ovu primedbu. 
 
Takodje me zanima količina za isti artikal, tražite 8000 pak. Šta podrazumevate pod pak.? Da 
li je trebalo da stoji 8000 komada ili nešto drugo? 
 
Дом здравља Крагујева, као наручилац,  прихвата се примедба заинтересованог лица и 
врши измену  Конкурсне документације 
 
 
Прилог: Измењена страница конкурсне документације 29/43 
 
 
 
 
 
        Комисија за јавне набавке, 
            
        _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 4 

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 
 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 4 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена 

без 
ПДВ-а 
по 
једини
ци 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Папирни убруси 100% 

целулоза, високоупијајући, 
ламинирани,  беле боје, 
двослојни, нерециклирани, 
сложени листића не мање 
од 200, димензије 
исправњеног листића 22cm 
х20,5цм +/-5%,  

пак 

 
 
16.000 

    

2. Тоалет папир  
Двослојни у ролни, 100% 
целулоза,  беле боје, 
нерециклиран, мин.тежина 
100г   

   ролна 

 
 

8.000 

    

3. ВЦ седалице паковање 
1/125ком 

Пак. 
 

2 
    

 
 
4 

Држач за сложиви убрус 
(АВЅ plastika), провидан 
или беле боје, има опцију 
закључавања  капацитета 
не мање од 220 сложених 
листића, дим.10.5х 11цм  
 

Ком. 

 
 

10 

    

5 Држач за тоалетни папир 
метални 

Ком. 
 

10 
    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Страна 29/43 



 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-1373/1  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 14.02.2019   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА БР.24/2018 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-24/2018, НА ПИТАЊЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ ОДГОВОР: 

 
 У поступку Јавне набавке мале вредности добара бр. 24/2018, средства за одржавање 
хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/2018 заинтересовано лице je 
затражило појашњење и поставило следеће питање: 

Molim odgovore za sledeće: 

 Partija 3 stav 16. Dozator za tečni sapun ukoliko je beli da li mora imati prozor za 
pokazivanje nivoa tečnosti u sebi ili ne? 

 Partija 4. stav 3. papir za WC sedalice, možete li nam reći koji je aparat u pitanju, odnosno 
kog proizvođača kako bi mogli da našemo ispravan uzorak? 

 Partija 5. molim da nam okvirno date mikronažu kese, pošto se traže "deblje" kako prilikom 
isporuke ponuđač kome bude dodeljen ugovor ne bi dolazio u problem zbog ne 
odgovarajućeg kvaliteta kesa.3 

 Partija 6. stav 4. obzirom da se traži BLIK SISTEM da li na papučici mora imati i dugme za 
pridržavanje navlake kako bi se bez skidanja sa naosača navlaka cedila u kolicima (slika u 
nastvku)  

 Partija 6. stav 5. da li se traži pamučna navlaka ili navlaka od kombinacije materijala 
mikrofiber-pamuk-poliester koji se obično koristi u medicinskim ustanovama? Obzirom da 
je BLIK SISTEM proizvođača TTS predpostavljamo da je dimenzija 40x13cm? 

 Stav 7, partija 6. da li je u pitanju rese za mop sa držačem sa štipaljkom, težina resa ima 220 
grama i 400 grama, Da li može da se ponudi 220 grama? 

 Partija 6. stav 8. da li se traži brisač od aluminijuma ili kvalitetnija varijanta od INOX-a? 
 Partija 6. stav 11. obzirom da se traži TTS oprema u predhodnim stavkama, kontaktirali smo 

uvoznike iste i ponudili su nam kolica ukupne zapremine 30 litara (2x15litara) i kolica 50 
litara (2x25litara), da li možemo ponuditi kolica 2x15 litrara (30 litara)? (slika u nastavku) 

Дом здравља Крагујева, као наручилац,  прихвата примедба заинтересованог лица и врши 
измену дела  Конкурсне документације 
 
Прилог: Измењена страница конкурсне документације   26/43;29/43, 33/43, 36/43 и 37/43 
 
 
        Комисија за јавне набавке, 
             
                  _______________________ 
 
 



11 Метла велика сиркова са 5 
редова ушивања, са дугом 
дршком дрвеном мин 90 цм 

Ком 20     

12 Четкице за прање 
Инструмената 
ПВЦ 10 цм  

Ком 10     

13 Портвиш 
Пластични 
– дужине минимум 120 цм са 
четком ширине минимум 30 цм  

Ком 20     

14 Уложак за портвиш 
ПВЦ длака (ширина минимум 
30 цм) (мора бити 
компатибилан за понуђено 
добро у  претходној ставци )  
 

Ком 20     

15 Четка за прање WЦ шоље са 
постољем 

Ком 20     

16 Дозатор за течни сапун АВЅ 
plastikе, провидан или беле 
боје, запремине 500мл за течни 
сапун са дозатором (у случају 
да је дозатор беле боје потребно 
је да има прозор за показивање 
нивоа течности) 

Ком  
 
20 

    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................______________________________________ 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да образац структуре цене 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 структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                    потпис овлашћеног 
лица 
 
датум............... 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна 26/43 
 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 4 

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 
 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 4 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена 

без 
ПДВ-а 
по 
једини
ци 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Папирни убруси 100% 

целулоза, високоупијајући, 
ламинирани,  беле боје, 
двослојни, нерециклирани, 
сложени листића не мање 
од 200, димензије 
исправњеног листића 22cm 
х20,5цм +/-5%,  

пак 

 
 
16.000 

    

2. Тоалет папир  
Двослојни у ролни, 100% 
целулоза,  беле боје, 
нерециклиран, мин.тежина 
100г   

   ролна 

 
 

8.000 

    

 
 
3 

Држач за сложиви убрус 
(АВЅ plastika), провидан 
или беле боје, има опцију 
закључавања  капацитета 
не мање од 220 сложених 
листића, дим.10.5х 11цм  
 

Ком. 

 
 

10 

    

4 Држач за тоалетни папир 
метални 

Ком. 
 

10 
    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 
 
 

Страна 29/43 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 

ПЛАСТИЧНА ГАЛАНТЕРИЈА 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 5 ПЛАСТИЧНА ГАЛАНТЕРИЈА 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена без 

ПДВ-а 
по 
јединици 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  

Чаше ПВЦ 0,2Л 
Ком 

 
4.000 

    

2 Кесе за смеће од 120Л  
Црне боје или провидне боје 
најмање дебљине 0,05мм од 
полиетилена (испоручивано у 
паковању од максимално 50 
комада кеса) 

Ком. 

 
 
20.000 

    

3 Кесе за смеће од 80Л  
Црне боје или провидне боје 
најмање дебљине 0,05мм од 
полиетилена (испоручивано у 
паковању од максимално 50 
комада кеса 

Ком 

 
8.000 

    

4.  Кесе за смеће од 40Л  
Црне боје или провидне боје 
најмање дебљине 0,05мм од 
полиетилена (испоручивано у 
паковању од максимално 50 
комада кеса 

Ком. 

 
6.000 

    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 

9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 

Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац структуре цене 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 структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенен 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 6 
ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

 
ПАРТИЈА 6 ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена без 

ПДВ-а 
по 
јединици 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Зогер метални комплет са 

механизмом за оцеђивање 
Ком. 

30     

2. Уложак за зогер Ком. 30     
3. Дршка за моп – 

алуминијумски штап 
Од метала са пластичним 
делом за држање, минимум 
дужина дршке мин. 120 цм 

 

 
 
15 

    

4. Моп комплет (Blik sistem) 
Моп правоугаоног облика 
димензија најмање 40х13 цм, 
са дугметом на папучици за 
придржавање навлаке, мора 
бити компатибилан  са 
дршком за моп из претходног 
става 

Ком. 

 
 
 
15 

    

5. Перика за моп 
правоугаоног облика – 
(Blik sistem) 
 (мора бити компатибилан 
за понуђено добро из 
претходне ставке)  

Ком 

 
 
 
15 

    

6 Телескоп штап 
алуминијумски дводелини, 
дужине када се развуче 
најмање 2.4м 

ком 

 
 
 
10 

    

7. Перика са ресицама за моп 
– памучна – шпагети систем 
за бродски моп са носачем и 
штипаљком мин.200г. 
компатибилна са дршком за 
моп из ставке 3 

ком 

 
 
15 
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8 Брисач прозора комплет од 
алуминијума или 
одговарајуће 
Метални са гумом најмање 
дужине 30 цм који се може 
накачити на телескопски 
штап 

Ком 

 
 
5 

    

9 Носач навлаке за прање 
прозора са крпеним улошком 
Најмање ширине 25 цм, 
комбинација метал и 
пластика који се може 
накачити на телескопски 
штап 

Ком 

 
 
5 

    

10. Крпени уложак за носач 
навлаке за прање прозора 
Најмање ширине 25 цм за 
носач навлаке из претходног 
става, од акрила или 
полиестера 

Ком 

 
5 

    

11 Колица за чишћење од АВС 
Пластике са два ведра од по 
23Л и цедиљком. Кофа мора 
да буде ширине најмање 
42цм како би могла да се 
користи са мопом из става 4 

ком 

8     

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 
 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да образац структуре цене 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 структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене 
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 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-1392  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 14.02.2019   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у поступку јавна набавке мале 

вредности добара  
бр.24/2018- Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља 

Крагујевац o измени у Конкурсној документацији, као и промени рока за 
достављање понуда 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци мале вредности добара 24/2018 - 
Средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац, као и рок за 
достављање понуда. 
 
Нови рок за достављање понуда је 25.02.2019.године до 08.00 часова. 
Отварање понуда ће се обавит дана, 25.02.2019.године у 08.30 часова 
 
 
Измењене странице Конкурсне документације су: 26/43;29/43, 33/43, 36/43 и 37/43 
 

 

Прилог: Измењена страница Конкурсне документације: 26/43;29/43, 33/43, 36/43 и 37/43 
 
 
        Комисија за јавне набавке, 
             
                  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         
 
11 Метла велика сиркова са 5 

редова ушивања, са дугом 
дршком дрвеном мин 90 цм 

Ком 20     

12 Четкице за прање 
Инструмената 
ПВЦ 10 цм  

Ком 10     

13 Портвиш 
Пластични 
– дужине минимум 120 цм са 
четком ширине минимум 30 цм  

Ком 20     

14 Уложак за портвиш 
ПВЦ длака (ширина минимум 
30 цм) (мора бити 
компатибилан за понуђено 
добро у  претходној ставци )  
 

Ком 20     

15 Четка за прање WЦ шоље са 
постољем 

Ком 20     

16 Дозатор за течни сапун АВЅ 
plastikе, провидан или беле 
боје, запремине 500мл за течни 
сапун са дозатором (у случају 
да је дозатор беле боје потребно 
је да има прозор за показивање 
нивоа течности) 

Ком  
 
20 

    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................______________________________________ 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене 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 структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                    потпис овлашћеног лица 
 
датум............... 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 4 
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 

 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 4 ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена 

без 
ПДВ-а 
по 
једини
ци 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Папирни убруси 100% 

целулоза, високоупијајући, 
ламинирани,  беле боје, 
двослојни, нерециклирани, 
сложени листића не мање 
од 200, димензије 
исправњеног листића 22cm 
х20,5цм +/-5%,  

пак 

 
 
16.000 

    

2. Тоалет папир  
Двослојни у ролни, 100% 
целулоза,  беле боје, 
нерециклиран, мин.тежина 
100г   

   ролна 

 
 

8.000 

    

 
 
3 

Држач за сложиви убрус 
(АВЅ plastika), провидан 
или беле боје, има опцију 
закључавања  капацитета 
не мање од 220 сложених 
листића, дим.10.5х 11цм  
 

Ком. 

 
 

10 

    

4 Држач за тоалетни папир 
метални 

Ком. 
 

10 
    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 
ПЛАСТИЧНА ГАЛАНТЕРИЈА 

Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 5 ПЛАСТИЧНА ГАЛАНТЕРИЈА 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена без 

ПДВ-а 
по 
јединици 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  

Чаше ПВЦ 0,2Л 
Ком 

 
4.000 

    

2 Кесе за смеће од 120Л  
Црне или провидне боје 
најмање дебљине 0,05мм од 
полиетилена (испоручивано у 
паковању од максимално 50 
комада кеса) 

Ком. 

 
 
20.000 

    

3 Кесе за смеће од 80Л  
Црне или провидне боје 
најмање дебљине 0,05мм од 
полиетилена (испоручивано у 
паковању од максимално 50 
комада кеса 

Ком 

 
8.000 

    

4.  Кесе за смеће од 40Л  
Црне или провидне боје 
најмање дебљине 0,05мм од 
полиетилена (испоручивано у 
паковању од максимално 50 
комада кеса 

Ком. 

 
6.000 

    

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 

9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 

Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене 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 
структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенен 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 6 
ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

 
ПАРТИЈА 6 ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Рб Назив артикла: Јед.мере Кол. Цена без 

ПДВ-а 
по 
јединици 
мере 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Зогер метални комплет са 

механизмом за оцеђивање 
Ком. 

30     

2. Уложак за зогер Ком. 30     
3. Дршка за моп – 

алуминијумски штап 
Од метала са пластичним 
делом за држање, минимум 
дужина дршке мин. 120 цм 

 

 
 
15 

    

4. Моп комплет (Blik sistem) 
Моп правоугаоног облика 
димензија најмање 40х13 цм, 
са дугметом на папучици за 
придржавање навлаке, мора 
бити компатибилан  са 
дршком за моп из претходног 
става 

Ком. 

 
 
 
15 

    

5. Перика за моп 
правоугаоног облика – 
(Blik sistem) 
 (мора бити компатибилан 
за понуђено добро из 
претходне ставке)  

Ком 

 
 
 
15 

    

6 Телескоп штап 
алуминијумски дводелини, 
дужине када се развуче 
најмање 2.4м 

ком 

 
 
 
10 

    

7. Перика са ресицама за моп 
– памучна – шпагети систем 
за бродски моп са носачем и 
штипаљком мин.200г. 
компатибилна са дршком за 
моп из ставке 3 

ком 

 
 
15 
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8 Брисач прозора комплет од 
алуминијума или 
одговарајуће 
Метални са гумом најмање 
дужине 30 цм који се може 
накачити на телескопски 
штап 

Ком 

 
 
5 

    

9 Носач навлаке за прање 
прозора са крпеним улошком 
Најмање ширине 25 цм, 
комбинација метал и 
пластика који се може 
накачити на телескопски 
штап 

Ком 

 
 
5 

    

10. Крпени уложак за носач 
навлаке за прање прозора 
Најмање ширине 25 цм за 
носач навлаке из претходног 
става, од акрила или 
полиестера 

Ком 

 
5 

    

11 Колица за чишћење од АВС 
Пластике са два ведра од по 
23Л и цедиљком. Кофа мора 
да буде ширине најмање 
42цм како би могла да се 
користи са мопом из става 4 

ком 

8     

 

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом..........................________________________________ 
 
 
 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене 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 структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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