
ТЕХНИЧКА   ШКОЛА ГСП  

БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2  

ДЕЛ.БРОЈ: 3286 

ДАТУМ:  08.12.2017. година 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, 

68/2015  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3282 од 

08.12.2017. године и Решењa o  образовању комисије број 3283 од 08.12.2017. године  за 

јавну набавку  број  2/2018  припремљена је: 

 

         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА   ДОБАРА: СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ,   ШИФРА  НАБАВКЕ :   ЈНМВ  2/2018 

 

САДРЖАЈ: 

1. Прилог бр. 1 – Позив за достављање понуда 

2. Прилог бр. 2 – Упутство за састављање понуда 

3. Прилог бр. 3 – Подаци о понуђачу 

4. Прилог бр. 4 – Понуда  

5. Прилог бр. 5 – Изјава   о прихватању услова из конкурсне дкументације 

6. Прилог  бр.6.- Изјава о независној понуди 

7. Прилог  бр. 7.-Изјава о испунавању услова  из члана 75. Закона  

8. Прилог бр. 8. –Образац трошкова понуде  

9.  Прилог бр. 9.-  Модел Уговора  

 

 

 

 

Последњи дан за предају понуда:  28.12.2017. године до 9,00 часова. 

Датум отварања понуда:  28.12.2017 .године  у   10,00  часова. 

 

 

 

 

 

                                                              Укупно  16   страна 

 

 

 

-1- 

 

 

 



Образац бр. 1 

Наручилац: ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП, Београд               

Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ  2 /2018 

 

 

ПОЗИВ  

 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ДОДЕЛУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

МАЛЕ    ВРЕДНОСТИ – СРЕДСТВА  ЗА   ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ 

 

На основу члана 55 став 1. тачка 2. Закона о јавним  набавкама ( Сл.гласник РС број 

124/2012,14/2015,68/2015) Техничка школа ГСП упућује Позив  за достављање понуда  за 

јавну набавку мале вредности ЈНМВ  2 /2018, 

 

1. Предмет  јавне набавке , набавка  добара : СРЕДСТВА  ЗА   ОДРЖАВАЊЕ 

            ХИГИЈЕНЕ; OРН 24900000- Фини и разни хемијски производи. 

      2.  Оквирни датум закључивања Уговора: јануар 2018.године. 

      3.  Датум реализације јавне набавке:  јанаур –децембар 2018. године. 

      4.  Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства  и материјални трошкови. 

      5. Поступак јавне набавке : Јавна набавка  мале вредности  

      6. Критеријум  за доделу Уговора и избор најповољније Понуде: најнижа понуђена  

          цена 

      7.Преузимање конкурсне документације и достављање Понуда је  18 дана од дана  

         објављивања Позива за достављање Понуда, до  25.12.02017. године до  9,00  

         часова. 

     8. Јавно отварање понуде је  25.12.2017. године у 10,00 часова у просторијама  школе. 

     9. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком "Понуда не отварати-за јавну  

        набавку мале вредности, набавку добара - СРЕДСТВА  ЗА   ОДРЖАВАЊЕ   

        ХИГИЈЕНЕ, шифра набавке  ЈНМВ 2/2018, на адресу:  Радослава Грујића 2 Београд. 

    10.На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 

    11.Понуђач је обавезан да достави понуду у свему према условима из конкурсне  

         документације и захтевима наручиоца. Све додатне информације могу се добити на  

         телефоне 011-2458-626,  особа за контакт је  Божица Опачић . 

                

 

 

 

                                                                                                   Директор 

                                        

       ______________________________ 

Предраг Михаиловић дипл.ел.инж. 
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Образац бр. 2 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП,Београд               

Редни број јавне набавке: ЈНМВ  2/2018 

 

       УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђачи су дужни да понуду сачине у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља 

тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

докуменатције. Понуда се попуњава читко, без прецртавања, брисања и дописивања. Ако понуђач 

има да саопшти нешто мимо понуђених образаца, он ће то урадити одвојено, у писменој форми и 

приложити уз понуду. 

Сваки образац мора бити потписан и оверен. 

За непоступање по овим правилима, одговоран је сам понуђач, и такве понуде се неће 

разматрати.Понуђачи су обавезни да тражену документацију поређају следећим редоследом и 

обележе редним бројевима: 

1.Попуњен образац о основним подацима о понуђачу; 

2.Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације и  изјаву  која је 

саставни део конкурсне документације, понуђач  потписује и оверава  печатом.  

3.Образац понуде (понуђач је дужан да у обрасцу понуде који је саставни део конкурсне 

документације прецизно наведе цену понуђених добара у динарима, без ПДВ-а, рок за испоруку 

добара, као и услове плаћања). 

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе 

краћи рок важења понуде, понуда се одбацује. 

4.Изјаву  којом доказују да испуњавају услове из чл. 75 Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС», бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

5.Изјава о независној понуди 

6.Попуњен  модел уговора. 

7.Образац трошкова понуде 

Неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде, неће се узимати у разматрање и неће бити 

предмет бодовања. 

Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти, овереној печатом, са назнаком: 

“Понуда – не отварати“, за јавну набавку: позив на број ЈНМВ   2/2018 на адресу  

улица: Радослава Грујића број 2, Београд. На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача, 

број телефона и име особе за контакт. 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:  закључно са  25.12.2017. године до 9,00 часова . 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ:  25.12.2017. године у 10,00 часова . 

Одлука о додели Уговора донеће се у законом предвиђеном року, а најкасније 10 дана од дана  

јавног отварања понуда, уз примену критеријума   НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Сви учесници у конкурсу биће благовремено у писменој форми обавештени о избору 

најповољнијег понуђача.        
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УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   ИЗ ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке нма понуђач који испуњава обавезне услове за учешће 

у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.Закона и то: 

1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар   (члан 75. став  

   1. тачка 1. Закона ) 

2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

( члан 75. став 1. тачка 2. Закона ) 

3.Да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у скаду са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( члан 75. став 1. тачка 

4. Закона ) 

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона, и то: 

1.  Да понуђач у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен јавни позив 

за подношење понуда , није био у блокади, 

2. Да понуђач достави Извештај о здравственој исправности запроизводе под редним 

бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 30, 31, 32, 33 и 47  као и 

безбедносне листе за производе под редним бројем 10, 14, 18 и 21. 

3.Да понуђач  поседује Сертификат  ISO 9001 : 2008  и ISO 14001 :  2005 ,што доказује  

достављањем копија  ових  Сертификата. 

4. Сви понуђени биоцидни производи морају бити уписани у Привремену листу биоциднох 

производа,што се доказује  достављањем Решења  о упису биоцидног производа у 

Привремну листу биоцидних производа. 

  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 

1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75 . 

Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем писмене изјаве у прилогу конкурсне 

документације. 

2.Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним 

набавкама, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

-Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу ликвидности, да понуђач није био у 

блокади у последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив  за подношење 

понуда, доказује се достављањем: 

 Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, 

Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Београд , а која обухвата захтевани период. 

 Услов o  испуњавању здравствене и хигијенске исправности  производа,као и о безбедности за  

употребу истих, понуђач доказује достављањем : 

-Извештаја о здравственој и хигијенској исправности за производе под следећим редним бројевима: 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 28, 30, 31, 32, 33 и 47  као и безбедносне листе 

за производе под редним бројем 10, 14, 18 и 21. 
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Образац бр. 3 

Наручилац  

Техничка школа ГСП 

Радослава  Грујића 2  

Београд  
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив Понуђача:  

 

Адреса Понуђача:   

 

Одговорна особа (потписник уговора):  

 

Особа за контакт:  

 

Телефон:  

 

Телефакс:  

 

Електронска пошта:  

 

Текући рачун Понуђача:  

 

Банка Понуђача:  

 

Матични број:  

 

Шифра делатности:  

 

Извод из регистра обвезника ПДВ:  

 

ПИБ број:  

 

 

 

У Београду,     М.П.    Понуђач , 

 

         ____________________ 
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Образац бр. 4.      

НАРУЧИЛАЦ : ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП,  

БЕОГРАД, Радослава Грујића 2 

 

 

            П О Н У Д А 

                      (Спецификација добара за јавну јабавку мале вредности) 

     

         СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  

Ред

бр. 

 

ОПИС  ДОБАРА  

Количина  

/комада/ 

Јединича цена без ПДВ- а 

( рсд)  

Укупна вредност 

без   ПДВ-а ( рсд  )  

1. САПУН  ЗА РУКЕ   75 грама  100    

2. САПУН  ЗА РУКЕ   100 грама  100    

3. ТЕЧНИ САПУН ЗА РУКЕ    200   

4. ТОАЛЕТ ПАПИР –РОЛНА 

100% целулоза, двослојни, 60 гр. 

50000 

 

  

5. УБРУСИ ЗА РУКЕ  

100% целулоза, двослојни, 

22 х 22цм, 50 листића, 11 м. 

3000 

 

  

6. ЧАША ПВЦ   0,2 литара  10000   

7.  ЧЕТКА ЗА РИБАЊЕ СА  

ШТАПОМ,дужина штапа 1,20 м 

80 

 

  

8. МЕТЛА ЗА БРИСАЊЕ-

СИРКОВА 4 х шивена  

80 

 

  

9. КОЦКЕ ЗА ПИСОАР 200    

10. ОСВЕЖИВАЧ WC   ШОЉЕ   200   

11. СРЕДСТВО ЗА ПРАЊЕ 

ПРОЗОРА     1 литар  

50 лит. 

 
  

12. ТЕЧНОСТ ЗА СТАКЛА СА 

ПУМПОМ 

50 лит. 

 
  

13. СРЕДСТВО ЗА БРИСАЊЕ 

ПОДОВА     5 литара  

500 

лит. 
  

14. СРЕДСТВО ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

ПРОСТОРИЈА У ГРАНУЛАМА 

50 кг 

 
 

 

 

 

15. СРЕДСТВО ЗА БРИСАЊЕ    

ПЛОЧИЦА У WC-има  1 литар 

 

350 

лит. 
 

 

 

 

16. ПАНОЛ    ПАСТА  500  грама  2000   

17. СРЕДСТВО ЗА  ПОЛИРАЊЕ 

ПАРКЕТА СА ВОСКОМ   

150 лит. 

 
  

18. WC   САНИТАР  100   

19. ТЕЧНОСТ ЗА ПОД  10 лит.   

20. СУНЂЕРИ ЗА МАЛУ 

КУХИЊУ  

50 

 
  



21. ПРАШАК ЗА ВЕШ  120 кг   

22. СОНА  КИСЕЛИНА   1 литар 100 лит.    

23. ЧЕТКА ЗА РИБАЊЕ 40    

24. ЂУБРОВНИК ПВЦ  са гумом 40   

25. КРПЕ ФЛАНЕЛ   100х 80 цм 100   

26. КЕСЕ ЗА СМЕЋЕ  700 х 1100 1000   

27. КЕСЕ ЗА СМЕЋЕ 600 х 600 1000   

28. ТРУЛЕКС КРПА  3/1, 20х20 50   

29. ТЕЧНОСТ ЗА  СУЂЕ  1 литар 30 лит.   

30. МАГИЧНА КРПА  50х60  цм  80    

31. ФРЕШ ВОСАК 150    

32. ФРЕШ 1/1 150    

33. ГЕЛ КРЕМА ЗА РУКЕ   50    

34. КРЕМЕ ЗА РУКЕ  СА 

ГЛИЦЕРИНОМ И 

ВИТАМИНОМ Е  

50    

35. РУКАВИЦЕ  ГУМЕНЕ    

продужене  

200 пари   

36. ЧЕТКА ПАЈАЛИЦА  СА 

ТЕЛЕСКОПОМ  дужина 

телескопа 1,5 м 

20    

37. МЕТАЛНИ  ШТАП ЗА 

БРИСКА   1,1 м 

40     

38. ПОРТФИШ-ПРИРОДНА 

ДЛАКА    30 цм 

20    

 

 

39. ОМЕКШИВАЧ ЗА ВЕШ  2 

литра  

30 лит.   

40.  СУНЂЕР ЗА ТАБЛУ 250    

41. СУНЂЕР–ГУМА ЗА СТАКЛО  50    

42.  КОРПА КАНЦЕЛАРИЈСКА 100    

43. КОФА  ПВЦ   од  12 литара 

округла 

50    

44. КОФА СА ЦЕДИЉКОМ од   10 

литара ВИЛЕДА или 

одговарајућа 

50    

45. ЖИЦА ЗА СУЂЕ  РОСТФРАЈ  50    

46. УЛОЖАК  ЗА  БРИСКА  

ЕКОЛОШКИ  ТОП СТАР  или 

одговарајући  

50    

47. БРЕФ УЛОЖАК   60 мл. Или 

одговарајући  

50    

48. ВИМ ТЕЧНИ   АРФ   500 мл. 

или одговарајући  

20    

 

 



                                                                                     

Укупно без ПДВ-а ( РСД)  

 

УКУПНО са  ПДВ-ом ( РСД )   

 

Начин и рок испоруке  

 

Начин и рок плаћања  

 

 

  

 

У Београду     М.П.    ПОНУЂАЧ  

       ________________________ 
 

 

 

НАПОМЕНА:  

1. Место испоруке робе је франко купац. 

2. Роба  мора  да поседује декларацију произвођача са роком трајања који не може 

бити краћи од 3  месеца. 

3. За сваку тражену ставку, обавезно навести произвођача и основне 

карактеристике (запремину, количину у паковању, димензије...) 
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Образац бр. 5. 

Понуђач______________________________ 

Седиште понуђача______________________ 

Адреса ________________________________ 

Број рачуна_____________________________ 

ПИБ __________________________________ 

Телефон _______________________________ 

 

 

 

              ИЗЈАВА 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Прихватам услове из позива и конкурсне документације Наручиоца   за јавну 

набавку мале вредности – набавка  средстава  за одржавање хигијене - шифра 

набавке   ЈНМВ  2/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, _________године  М.П.   Потпис понуђача: 
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Образац бр. 6 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд, Радослава Грујића 2              

Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 2/2018 

 

 

 

 

 

 

                                        ИЗЈАВА  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ  

 

 

На основу члана 26  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач даје: 

 

        

        И З Ј А В У 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђује се да је понуда  

поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, _____________    М.П.  Потпис понуђача: 
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Образац  бр. 7 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

                       И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[ назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности –набавке добара - СРЕДСТВА  ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЈНМВ број  2/2018 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

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

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3)Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

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

прописима Републике Србије  

5)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине; 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                     
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Образац  бр. 8  

           ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Чланом 88. ЗЈН је предвиђено да: 

 (1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

(3) 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. 

 

Редни 

број 

 

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

Датум            Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

     

_____________________________           _____________________________ 

 

 

Напомена: Наручилац задржава право провере износа трошкова увидом у фактуре 

и друга документа. 
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Техничка школа ГСП , 

Радослава Грујића 2  

Београд  

Деловодни број : __________ 

Датум : _________ 

 

                 УГОВОР 

О НАБАВЦИ  СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ 

  

Закључен између: 

 1.Техничке школе ГСП, Радослава Грујића 2, Београд коју  заступа директор, 

Предраг Михаиловић  (у даљем тексту: Купац), с једне стране и 

2.______________________________________________________________________

_______________________________________________( у даљем тексту : Продавац ) 

Члан 1.  

Уговорне стране су сагласне да је Купац, спровео  поступак јавне набавке  

позивањем понуђача за јавну набавку мале вредности - набавка средстава за 

одржавање хигијене, шифра набавке ЈНМВ 2/2018, сходно одредбама Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на 

основу Одлуке директора број ________од __________године и после спроведеног 

поступка изабрао Купца  за куповину  средстава за одржавање хигијене. 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја  средстава за одржавање хигијене, у свему 

према Понуди број _________од_____________. године . 

Члан 3. 

Уговорну цену чине: 

– Цена предмета уговора у износу од ________________динара и словима 

(_______________________________________________________________) 

– Порез на додату вредност у износу од ________________динара и словима 

(________________________________________________________________)  

–  Укупна уговорена цена износи ___________________динара  и словима  

– (__________________________________________________) 

Члан 4. 

Обавезује се Купац  да за испоручена добра изврши уплату на текући рачун 

Продавца  број ________________код  _________________ банке  у законском 

року ,а по достављеном рачун. 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да испоручи  добра  у свему под условима из прихваћене 

понуде број __________од ________________године. 
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Члан 6. 

Замена уговореног средства са одговарајућим другог произвођача може се 

извршити само уз писмену сагласност купца. 

 

                                                          Члан 7. 

Промене уговорених цена у току трајања Уговора нису дозвољене осим изузетно, о 

чему се склапа Анекс овог Уговора. 

 

Члан 8. 

Реализација уговорених количина  сваког појединачног добра се обавља 

сукцесивно,према посебним захтевима Наручиоца. 

Члан 9. 

Продавац се обавезује да преда тражена добра  Купцу у року од 3 дана од дана 

поручивања  добара и то  на адресу купца ( франко магацин купац ).Продавац 

потпуно  одговара за  за исправност испоручених добара и њихову  нешкодљивост 

за људе и природну средину. 

Члан 10. 

Гарантни рок  за свако  добро је рок прихваћен у понуди Продавца и почиње да 

тече од дана када је  потписан уговор , а мора  трајати најмање три месеца од дана 

испоруке. 

Члан 11. 

Продавац гарантује купцу за солидност и квалитет  добара и обавезује се да ће 

евентуалне грешке,тј.недостатке ,по налогу Купца ,отклонити о сопственом трошку 

и у року који му одреди Купац. 

Члан 12. 

Ако Продавац касни са испоруком предмета уговора више од 2дана, у обавези је да 

Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од вредности 

неиспоручених добара, за сваки дан закашњења, а уколико казна пређе износ од 

5 % (процената) од укупне вредности испоручених добара, уговор се сматра 

раскинутим. 

Члан 13. 

Уговор  се закључује на одређено време ,и то на период од годину дана  од дана 

потписивања уговора обе уговорне стране. 

 

 Члан 14. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У 

супротном, уговара се надлежност  Основног суда у Београду. 

 

 

-14- 



Члан 15. 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних 

прописа. 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

страни припадају по 3 (три) примерка. 

 

 

 

  

Понуђач        Купац 

 

__________________     ___________________ 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП 
Радослава Грујића 2, Београд 
Дел.број: 3385 
Датум: 21.12.2017 године 
 
 
 

 
ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈНМВ 2/2018 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
 
 

На захтев понуђача „Андинг траде“ д.о.о., дајемо захтевана појашњења: 
 
Када је у питању образац број 4 на страни 8, у колони „опис добара“можете додати 
произвођача, количину у паковању, врсту паковања, димензије и друго важно.  
Што се нас тиче, ви слободно табелу 4 прилагодите тако да понуђено можемо да оценимо 
што прецизније. При овоме молимо да се држите редоследа који је наведен у табели 4. 
Ставка 10 „освеживач WC шоље“ (јесте и „бреф“) и мислимо на течни. 
Ставка 14, долази у обзир и хлорни гранулат. 
Ставка 17. и 31. јесу средства за полирање паркета, при чему је тачан назив ставке 31 
„фреш са воском“. 
Ставка 32 „фреш 1/1“ односи се на универзални освеживач просторија, подова,санитарија, 
... 
Гел крема за руке треба да је са глицерином и витамином Е 
Код ставке „трулекс крпе“ ради се о 50 паковања 3/1 димензија 20x20 како пише у табели 
4. 
Када су „кесе за смеће“ у питању, дебљина за ставку 26. је 30 микрона, а за ставку  27. је 20 
микрона. 
Запремине, димензије, количине у паковању... наведите појединачно за сваку ставку, тако 
да ми можемо да извршимо поређење и одредимо оно што је нама најбоље. 
 
Захваљујемо „Андинг траде“ д.о.о. и надамо се да смо овим једнозначније дефинисали 
наше тражење. 
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