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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
1.1. Назиг, адреса и интернет страница нарушипца 
Унигерзитет у Нпгпм Саду,  
Teхнплпщки факултет Нпги Сад,  
Булегар цара Лазара 1, Нпги Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs   
 
1.2. Нарушилац спрпгпди ппступак јагне набагке мале греднпсти ради закљушеоа Удпгпра п јагнпј 
набагци. 
 
1.3. Предмет јагне набагке: набагка дпбара – Хидијенскп - пптрпщни материјал  
 
Назиг и пзнака из ппщтед решника набагке: Препарати за праое – 39831000; Разни дптпги 
текстилни прпизгпди – 39525000; Тпалетна хартија, марамице, пещкири за руке и салгете – 
33760000; Прпизгпди за неду руку – 33741000. 
 
1.4.Ппис партије акп је предмет јагне набагке пбликпган пп партијама: Предметна јагна набагка 
није пбликпгана пп партијама. 
 
1.5.Прпцеоена греднпст јагне набагке је 1.204.166,67 динара без ПДВ-а 
 
1.6. Кпнтакт 
Унигерзитет у Нпгпм Саду, Технплпщки факултет Нпги Сад,  
Булегар цара Лазара 1, Нпги Сад,  
Служба за ппщте и прагне ппслпге,  
факс: 021/450-413,  
Немаоа Мартинпгић - Службеник за јагне набагке, email martinovic@tf.uns.ac.rs 
Игана Трифунпгић Тпрпгић - Службеник за јагне набагке, email ivanat@uns.ac.rs 
 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти дпбара 
Хигијенскп - пптрпшни материјал 
(редни брпј набавке: ЈНМВ 1/17) 

 
2.1. Врста, спецификација, кпличина и ппис дпбара кпја су предмет јавне набавке:  

 
 

Ред 
бр. 

 

Назив и спецификација 

 
Јед. 

мере 

 

Кпличина 

1 2 3 4 

1. Мирищљaгe кoцкицe зa писoaрe 
750g/кaнтa АS FLOWER 3U1 или oддпгарајуће 

 
канта 

 
40 

2. Папирни пещкир 2/1, 
дгoслojнa, 100% цeлулoзa, димeнзиja листићa: 23cm (д)x 21cm (г), 
дужинa рoлнe: 11,50 m 50 лист/рoлнa, 
2 рoлнe/пaкет 

 
пакет 

 
180 

http://www.tf.uns.ac.rs/
mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
mailto:ivanat@uns.ac.rs
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3. Антибактеријски папир у рплни  
100% целулпза са премазпм актигних јпна сребра. Мпдућнпст 
централнпд изглашеоа. На декларацији прпизгпда назнашенп да 
прпизгпд има „EAP“сeртификaт (EAP test). Димензије рплне: 
205x300mm, дужина 100м. 
6 рoлни/ пакет 

 
пакет 

 
12 

4. Папирни убрус за миди  
дгпслпјни, рeциклирaни пaпир (70% избељен), дрaмaжa: 2x18 g/m², 
димeнзиja листићa: 21 cm x 21,5 cm  
250 лист/пaкет 

 
пакет 

 
1500 

5. Папирни убрус за миди бели 
дгпслпјна, 100% целулпза, драмажа: 2x19 g/m², димензија 
листића: 25cm x 21cm, Paper Blu или oддпгарајуће 
210 лист/пакет 

 
пакет 

 
2600 

6. Сапун тешни 1l 
мирищљaги тeшни сaпун сa длицeринoм и бaлзaмoм 

 
кпмад 

 
120 

7. Сапун тешни 5 l 
мирищљaги тeшни сaпун сa длицеринпм и балзампм 

 
кпмад 

 
30 

8. Тпалетна рплна за држаш мини 12/1 
дгпслпјна, 100% цeлулoзa дрaмaжa: 2 x 15,5 g/m², димeнзиja 
листићa: 20cm (д) x 9,7 cm(г) 
дужинa рoлнe: 154 m, 12 рплни/ пакет 

 
пакет 

 
150 

9. Тпалет папир листић за држаш 
дгoслojнa, 100% цeлулoзa, дрaмaжa: 2x15,5 g/m², димeнзиja 
листићa: 21cm x 10,7cm, 
225 лист/пaкeт 

 
пакет 

 
1850 

10. Тпалет папир 8/1 

трoслojнa, мирищљaгa 100% цeлулoзa, димeнзиja листићa: 12cm(д) 

x 9,5cm(г), 125 листићa/рoлнa, тeжинa рoлнe: 76 g, 
8 рoлнa/пaкeт 

 
пакет 

 
20 

11. Папирни пещкир 4/1 
22,5 X 24 cm, 100% целулпза, 100 листића у рплни, дужина рплне 24 
m, маса рплне 235 g ± 5% 
4 рoлнe/пaкет 

 
пакет 

 
560 

12. Средстгп за ламинат 750ml 
Прпнтп (зелени) или пддпгарајућe 

кпм 50 

13. Вц санитар 0,75l 
Мер или пддпгарајућe 

кпм      600 

14. Средстгп за судoге 1l 
Спин или пддoгарајућe 

кпм  120 

15. Средстгп за прпзoре са пумпицпм 750 ml 
Мер или пддпгарајућe 

кпм 400 

16. Средстгп за ппдпге 1l 
Циф или пддпгарајуће 

кпм 320 
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17. Средстгп за паркет 750 ml 
Прпнтпледнппплитп 5у1 или пддпгарајуће 

кпм 250 

18. Средстгп за дпмаћинстгп 500 ml 
Циф или пддпгарајуће 

кпм 200 

19. Крема за руке 100 ml 
Fresh камил или пддпгарајуће 

кпм 150 

20. Вц санитар 2l 
Дпместпс или пддпгарајуће 
 

пакет 100 

21. Трулекс крпа пакпгаое 3/1 
3 трулекса/пакет 

пакет 150 

22. Рукагице за дпмаћинстгп пакпгаое 100/1 
Бипдерм - brenta или пддпгарајуће 
100 пари рукагица/пакет 

пакет 50 

23. Четка партгищ кпм 40 
24. Канта за бриска кпм 30 
25. Дрщка за бриска метална кпм 50 
26. Улoжак за бриска памушни дужи (200g) 

Рам или пддпгарајућe 
 
 

кпм 400 

27. Средстгп за пдмащћигаое 750 ml 
Cillit bang или пддпгарајуће 

кпм 100 

28. Телескoпска дрщка 3 m метална кпм 20 
29. Вреће за смеће 35l пплиетиленске пакпгаое 30/1, Финп или 

пддпгарајуће 
20 грећа/пакет 

пакет 60 

30. Вреће за смеће 60l пoлиетиленске пакпгаое 20/1, Финп или 
пддпгарајуће 
20 грећа/пакет 

пакет 60 

31. Кпрпа за папир пгц кпм 30 
32. Лппатице за смеће пгц кпм 40 
33. Сапун шгрсти 

Бащ бащ или пддoгарајуће 
кпм 70 

34. Сапун тешни пена у кесицама 650ml 
HV или пддпгарајуће 
6 кoм/пакет 

пакет 20 

35. Мадишна крпа 
Тппстар или пддпгарајуће 

кпм 100 

36. Вц шетка са малим ппстпљем кпм 10 

37. Спна киселина 1l 
Панпнија или пддпгарајуће 

кпм 80 

38. Пајалица пкрудла кпм 20 
39. Пластишна канта 40l са дрщкпм кпм 10 
40. Метла сиркпга 5x щигена кпм 15 

41. Гумене защтитне рукагице пд латекса 
Vanity standard-brenta или пддпгарајуће 

пар 100 

42. Паста за руке са микрп  делпгима биљнпд ппрекла. 
Пакпгаое 3l са пумпицпм за дпзираое,„nettuno“  или пддпгарајуће 

кпм 20 
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43. WЦ псгежигаш са кпрпицпм 60ml са 2 рефила пп 60ml 
Бреф или пддпгарајуће 

кпм 100 

44. ВЦ санипер 1l 
Панпнија или пддпгарајуће 

кпм 200 

45. Жица за судпге 1/1 
Лпдекс или пддпгарајуће 

кпм 30 

46. Сунђери 1/1 
Бащ бащ или пддпгарајуће 

кпм 100 

47. Лппатица са дудпм дрщкпм + метла 
Виледа или пддпгарајуће кпм 10 

48. Кесе за усисигаш 
Слпбпда 3000 или пддпгарајуће 

кпм 50 

49. Кесе за усисигаш 
Искра-лиг, дгпслпјне или пддпгарајуће кпм 50 

50. Кесе за усисигаш 
либ кпрпна дгпслпјне 

кпм 50 

51. Крпа кухиоска памушна 
50х70cm 

кпм 20 

52. Мрежица за писпаре, (60 дана трајаоа) 
Cool mint,W SCREEN или пддпгарајуће кпм 10 

53. Држаш убруса за руке 
Димензија 37x17x41cm (ШXДXВ) Kimberly Clark или пддпгарајуће кпм 5 

54. Држаш тешнпд сапуна димензија 12x12x24cm(ШXДXВ) 
Kimberly Clark или пддпгарајуће кпм 5 

55. Држаш за тешни сапун у пени (пуоеое кесица 650мл) димензија 
10x10x25cm(ШXДXВ) HV или пддпгарајуће 

кoм 5 

56. Пращак за гещ 6 kg 
Мерикс или пддпгарајуће 

кпм 5 

 

Сга дпбра мпрају у пптпунпсти да пддпгарају захтегима нагеденим у Кпнкурснпј 

дпкументацији. 

Ппнуда мпра да пбухгата исппруку сгих дпбара из Спецификације. Цена у ппнуди мпра 

бити исказана за сгакп дпбрп. Псим греднпсти дпбара из спецификације цена пбухгата и 

трпщкпге исппруке, трансппрта, утпгара, истпгара, пакпгаоа и ппмпћних и защтитних средстага 

пптребних да се спреше пщтећеоа или дубитак дпбара кап и сге друде неппменуте трпщкпге 

неппхпдне за реализацију предметнпд удпгпра. Цена је фиксна и не мпже се меоати.  

Нагедене кплишине су пкгирне и структура иппрушених дпбара мпже да гарира у пднпсу 

на спецификацију самп у пкгиру укупне удпгпрене греднпсти. 

Сге щтп није ппсебнп захтеганп у пгпј спецификацији рещиће се у дпдпгпру са 

Нарушипцем. 

Ппнуђаш је у пбагези да уз ппнуду дпстаги узпрке за следеће стагке 3,4,5 8, 9 и 11. Узпрци 

мпрају имати пзнаку стагке на кпју се пднпсе. Узпрци ће накпн щтп Нарушилац закљуши удпгпр са 
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изабраним ппнуђашем бити граћени псталим ппнуђашима, дпк ће узпрци изабранпд ппнуђаша бити 

кприщћени тпкпм перипда гажеоа удпгпра у сгрху кгалитатигне кпнтрпле исппрушених дпбара.  

Ппнуђаш је у пбагези да уз ппнуду дпстаги спецификацију (декларацију тј. хемијски састаг) 

за прпизгпде ппд редним брпјегима: 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 34 и 44. На сгакпм 

папиру нагести брпј стагке на кпју се пднпси. 

 

2.2. Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета: 

 

Предметна дпбра мпрају бити нпга, непщтећена, технишки испрагна, и у придиналним 

пакпгаоима. Рпк трајаоа исппрушенпд дпбра мпра да буде најмаое 70% декларисанпд рпка 

трајаоа, рашунајући пд датума пријема.  

Дпбра мпрају бити упакпгана у амбалажи и на нашин кпји је прпписан за пгу грсту дпбара 

и кпја мпра дпбра пбезбедити пд делимишнпд или пптпунпд пщтећеоа при утпгару, трансппрту, 

претпгару и ускладищтеоу. 

 

Кгалитатигну и кгантитатигну кпнтрплу и пријем дпбара приликпм сгаке ппјединашне 

исппруке грщиће пглащћенп лице Нарушипца, уз присустгп предстагника Исппрушипца. 

 

У циљу грщеоа кгалитатигне кпнтрпле, Нарушилац задржага прагп да метпдпм слушајнпд 

узпрка, прпгерага кпд прпизгпђаша, да ли су исппрушена дпбра у сгему у складу са захтегима из 

спецификације. 

 

2.3. Рпк за исппруку дпбара: 

 

Исппрушилац се пбагезује да исппрушује предметна дпбра сгакпднегнп, а најдуже у рпку 

пд 48 шаспга пд пријема наручбенице пд стране пглащћенпд лица Нарушипца. 

 

2.4. Местп исппруке дпбара: 

 

Какп Нарушилац не ппседује централни мадацин, Исппрушилац је дужан да исппрушује 

предметна дпбра сукцесигнп, у складу са пптребама Нарушипца у ппдледу грсте, кплишине и 

динамике исппруке и тп у седищте Нарушипца, Булегар цара Лазара 1, Нпги Сад у прпстприје кпје 

пдреди Нарушилац. 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за дпделу удпгпра за предметну јагну набагку је најнижа ппнуђена цена. 
Укпликп дга или гище ппнуђаша имају ппнуде са истпм ппнуђенпм ценпм, удпгпр за 

предметну набагку ће се дпделити ппнуђашу кпји у сгпјпј ппнуди нагеде краћи рпк исппруке. 
У слушају да нарушилац прими дге или гище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим 

ппнуђеним рпкпм исппруке Кпмисија ће у складу са шланпм 84. стаг 4. Закпна п јагним набагкама 

применити жреб кап нашин на кпји ће дпделити удпгпр. 
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Кпмисија ћe упутити писaни пoзиг пoнуђaшимa кпји ппднесу ппнуде са истпм ценпм, истим 
рпкпм за исппруку дa присустгуjу пoступку избoрa нajпoгoљниje пoнудe, oднoснo дoдeли удoгoрa, 
путeм жрeбa.  

Ппступак жребаоа ће се спрпгести јагнп у прoстoриjaмa Нaрушиoцa, у Нoгoм Сaду, Булегар 
цара Лазара брпј 1. Пoступaк ћe спрпгести Кoмисиjа зa предметну jaгну нaбaгку. 

O пoступку дoдeлe удoгoрa путeм жрeбa Кoмисиja ћe гoдити зaписник. Кoмисиja ћe 
oбeзбeдити тeхнишкe услoгe зa спрoгoђeоe пoступкa избoрa нajпoгoљниje пoнудe, путeм жрeбa. 
Пaпири сa пoдaцимa o пoнуђaшимa, истe гeлишинe и бoje, бићe кoгeртирaни у идeнтишним 
кoгeртaмa и стaгљeни прeд сгим присутним лицимa, у прaзну кутиjу.  

Члан Кoмисиje ћe из кутиje изгући jeдaн кoгeрaт кojи сaдржи пoдaткe o jeднoм пoнуђaшу. 
Пoнуђaшу кojи будe изaбрaн нa нaгeдeни нaшин, бићe дoдeљeн удoгoр. 
 

4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП 
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

4.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Прагп на ушещће у ппступку јагне набагке има ппнуђаш акп испуоага пбагезне услпге из 

шлана 75. Закпна п јагним набагкама стаг 1. ташка 1), 2) и 4).  
Ппнуђаш у ппступку јагне набагке мпра дпказати: 

- да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;  
- да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап 

шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, кап и  

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јагне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји. 

 
Ппнуђаш је дужан да при састагљаоу ппнуде изришитп нагеде да је ппщтпгап пбагезе кпје 

прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити 
жигптне средине, кап и да немају забрану пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме 
ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
 

4.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 
 Нарушилац у предметнпм ппступку јагне набагке пд ппнуђаша захтега испуоенпст 
следећих дпдатних услпга: 
 

Финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјагљигаоа Ппзига 
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликгидан, тј. да није имап ниједан дан неликгиднпсти 
(перипд пд 08.10.2016. дп 08.01.2017. дпдине). 
 

Технички капацитет: да ппнуђаш распплаже са једним мптпрним гпзилпм.  
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Кадрпвски капацитет: да ппнуђаш распплаже са дпгпљним кадрпгским капацитетпм, тј. са 
најмаое 2 (дгa) заппслена или пп друдпм пснпгу андажпгана лица, кпја мпду бити андажпгана на 
изгрщеоу удпгпрних пбагеза насталих пп пснпгу пге јагне набагке. 

 
Ппслпвни капацитет: да ппнуђаш ппседује гажећe сертификатe ISO 9001 и ISO 14001 кojи 

длaсe нa имe пoнуђaшa. 
 
 4.3. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ 
 

Ппдизгпђаш мпра да испуоага пбагезне услпге из шлана 75. Закпна п јагним набагкама 
стаг 1. ташка 1), 2) и 4). 

Ппдизгпђаш испуоага пбагезне услпге такп щтп дпказује: 
-  да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;  
-  да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап 

шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, кап и  

-  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јагне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји. 

 
4.4. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. Закпна п 

јагним набагкама стаг 1. ташка 1), 2) и 4).  
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша испуоага пбавезне услпге такп щтп дпказује: 

-  да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар;  
-  да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап 

шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, кап и  

-  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јагне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји. 

Ппнуђаши из друпе ппнуђаша дпдатне услпге испуоагају заједнп такп щтп дпказују: 
- да је ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјагљигаоа Ппзига ппднпщеое ппнуда бип 

непрестанп ликгидан, тј. да није имап ниједан дан неликгиднпсти (перипд пд 
08.10.2016. дп 08.01.2017. дпдине). 

- да ппнуђаш распплаже са једним мптпрним гпзилпм; 
- да ппнуђаш распплаже са дпгпљним кадрпгским капацитетпм, тј. са најмаое 2 

(дгa) заппслена или пп друдпм пснпгу андажпгана лица, кпја мпду бити андажпгана 
на изгрщеоу удпгпрних пбагеза насталих пп пснпгу пге јагне набагке; 

- да ппнуђаш ппседује гажећe сертификатe ISO 9001 и ISO 14001 кojи длaсe нa имe 
пoнуђaшa. 

 
4.5. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
У складу са шланпм 77. стаг 4. Закпна п јагним набагкама, испуоенпст пбагезних услпга из 

шлана 75. стаг 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јагним набагкама и дпдатних услпга нагедених у 
Кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се дпстагљаоем Изјаве кпјпм ппнуђач ппд пунпм 
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материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п 
јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. Састагни деп кпнкурсне дпкументације је 
Пбразац нагедене изјаге, кпји ппнуђаш треба да пппуни, пптпище и пгери пешатпм. 

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем испуоенпст пбагезних услпга из шлана 

75. стаг 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јагним набагкама, дпказује се дпстагљаоем Изјаве кпјпм 
ппдизвпђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава 
услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама. Укпликп ппнуђаш наступа са гище ппдизгпђаша, 
пбразац нагедене Изјаге треба умнпжити у дпгпљнпм брпју примерака. Састагни деп кпнкурсне 
дпкументације је Пбразац нагедене изјаге, кпји ппдизгпђаш треба да пппуни, пптпище и пгери 
пешатпм. 

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша испуоенпст пбагезних услпга из шлана 75. стаг 1. 
ташка 1), 2) и 4) Закпна п јагним набагкама и дпдатних услпга нагедених у кпнкурснпј 
дпкументацији, дпказује се дпстагљаоем Изјаве кпјпм сваки ппнуђач из групе ппнуђача ппд 
пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве утврђене 
Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. Састагни деп кпнкурсне 
дпкументације је Пбразац нагедене изјаге, кпји сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша треба да пппуни, 
пптпище и пгери пешатпм. У пгпм слушају пбразац нагедене Изјаге треба умнпжити у дпгпљнпм 
брпју примерака.  

Услпг из шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјагпм 
датпм ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу и иста је састагни деп пге Кпнкурсне 
дпкументације. Пбразац пге изјаге пппуоага, пгерага и пптписује ппнуђаш, сгаки ппнуђаш из 
друпе ппнуђаша, пднпснп сгаки ппдизгпђаш. 

Дoкaзи o испуоeнoсти услoгa мoду сe дoстaгљaти у нeoгeрeним кoпиjaмa, a нaрушилaц 
мoжe прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли удoгoрa, зaхтeгaти oд пoнуђaшa, шиja je пoнудa нa oснoгу 
изгeщтaja кoмисиje зa jaгну нaбaгку oцeоeнa кao нajпoгoљниja, дa дoстaги нa угид oридинaл или 
oгeрeну кoпиjу сгих или пojeдиних дoкaзa.  

Нaрушилaц ниje дужaн дa oд пoнуђaшa зaтрaжи дoстaгљaоe сгих или пojeдиних дoкaзa 
укoликo зa истoд пoнуђaшa пoсeдуje oддoгaрajућe дoкaзe из друдих пoступaкa jaгних нaбaгки кoд 
тoд нaрушиoцa. 

 
4.6. ППШТЕ НАППМЕНЕ У ППГЛЕДУ ДПКАЗИВАОА 
 
Aкo je пoнуђaш дoстaгиo изjaгу из шлaнa 77. стaг 4. Закпна п јагним набагкама, нaрушилaц 

прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли удoгoрa мпже дa oд пoнуђaшa шиja je пoнудa oцeоeнa кao 
нajпoгoљниja зaтрaжи дa дoстaги кoпиjу дoкaзa o испуоeнoсти услoгa, a мoжe и дa зaтрaжи нa 
угид oридинaл или oгeрeну кoпиjу сгих или пojeдиних дoкaзa. Нaрушилaц дoкaзe мoжe дa зaтрaжи 
и oд oстaлих пoнуђaшa.  

 
Укпликп се Нарушилац ппредели да пд ппнуђаша захтега дпстагу дпказа п испуоенпсти 

услпга, ппнуђаш је дужан да дпстаги следеће дпказе:  
 
1) за испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јагне набагке, 

ппнуђаш дпказује дпстагљаоем следећих дпказа: 
 
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна – Дпказ:  
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Правна лица: 
 Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из редистра надлежнпд 
Пригреднпд суда. 

 

Предузетници: 

 Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из пддпгарајућед 
редистра. 

 

Наппмена: ппнуђаши кпји су редистрпгани у редистру кпји гпди Аденција за пригредне редистре не 
мпрају да дпстаге Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, кпји је јагнп дпступан на 
интернет страници Аденције за пригредне редистре. 

 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 1. Изгпд из казнене егиденције пднпснп угереоe надлежнпд пснпгнпд и гищед суда на 
шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте предстагнищтга или 
пдранка странпд прагнпд лица, кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за кригишна дела 
прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа 
мита, кригишнп делп прегаре. Укпликп пптгрда једнпд пд надлежних судпга садржи ппдатке из 
казнене егиденције пснпгнпд и гищед суда, дпгпљнп је дпстагити самп ту пптгрду;  
 2. Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал Вищед суда у 
Бепдраду, кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за некп пд кригишних дела 
прданизпганпд криминала; 
 3. Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, 
кпјим се пптгрђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, 
кригишнп делп прегаре и некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала (захтег се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребигалищта закпнскпд заступника).  
 
 Укпликп ппнуђаш има гище закпнских заступника дужан је да дпстаги дпказ за сгакпд пд 
оих.  
 
Предузетници и физичка лица:  
 Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим 
се пптгрђује да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне 
друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне 
средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (захтег се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребигалищта). 
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда  
 
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна – Дпказ: 

 

 Угереое Ппреске упраге Министарстга финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп пснпгу 
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изгпрних лпкалних јагних прихпда или пптгрду Аденције за пригатизацију да се ппнуђаш налази у 
ппступку пригатизације.  
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 
 2) за испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јагне набагке, ппнуђаш 
дпказује дпстагљаоем следећих дпказа: 
 
 Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстагљаоем Пптгрде Нарпдне банке 
Србије п брпју дана неликгиднпсти за тражени перипд. Какп је oгaj пoдaтaк jaгнo дoступaн на 
интернет страници НБС, ппнуђаш није у пбагези да дпстаге нагедену пптгрду.  

 
 Неппхпдан технички капацитет дпказује се дпстагљаоем изгпда са шиташа сaoбрaћajнe 
дoзгoлe или удoгoрa o зaкупу гпзила са изгпдпм са шиташа сaoбрaћajнe дoзгoлe или удoгoрa o 
лизинду са изгпдпм са шиташа сaoбрaћajнe дoзгoлe.  
 
 Неппхпдан кадрпвски капацитет дпказује се (за сгакпд заппсленпд и андажпганпд) 
дпстагљаоем фптпкппија пддпгарајућих удoгoрa o рaду или удпгпра п андажпгаоу пп друдпм 
пснпгу из кпд се мпже недгпсмисленп утгрдити да лице пбагља ппслпге кпји су у неппсреднпј 
гези са предметпм пге јагне набагке. 
 
 Неппхпдан ппслпвни капацитет дпказује се дпстагљаоем гажећих сертификата. 

 
Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд 

дана упућигаоа захтега за дпстагљаое дпкументације, не дпстаги на угид придинал или пгерену 
кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап неприхгатљигу. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпстагља на угид дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет 

страницама надлежних прдана. 
 
Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхгaтљигу, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 

oгим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaгeo у пoнуди интeрнeт стрaницу 
нa кojoj су трaжeни пoдaци jaгнo дoступни.  

 
Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoгa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaгљa кoпиjу 

eлeктрoнскoд дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски 
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaгљa у изгoрнoм 
eлeктрoнскoм oблику.  

 
Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у друдoj држaги, нaрушилaц мoжe дa прoгeри дa ли су 

дoкумeнти кojимa пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoгa издaти oд стрaнe нaдлeжних 
oрдaнa тe држaгe.  

 
Aкo пoнуђaш ниje мoдao дa прибaги трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoд 

тoдa щтo oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoдлa бити издaтa пo прoписимa држaгe у кojoj 
пoнуђaш имa сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oддoгaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe 
дoзгoлити пoнуђaшу дa нaкнaднo дoстaги трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  
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Aкo сe у држaги у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јагним 
набагкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити сгojу писaну изjaгу, дaту пoд кригишнoм и 
мaтeриjaлнoм oддoгoрнoщћу oгeрeну прeд судским или упрaгним oрдaнoм, jaгним бeлeжникoм 
или друдим нaдлeжним oрдaнoм тe држaгe. 

 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша ради 

утгрђигаоа испуоенпсти услпга. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 

гези са испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели удпгпра, пднпснп закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и 
да је дпкументује на прпписан нашин. 
 

5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутстгп) садржи следеће 

ппдатке п захтегима нарушипца у ппдледу садржине ппнуде, кап и услпге ппд кпјима се спрпгпди 
ппступак јагне набагке. 
 

5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ 
 

Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји 
се пднпси на технишке карактеристике, кгалитет и технишку дпкументацију и на ендлескпм језику. 
Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утгрди да би тај деп требалп да буде прегеден на 
српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изгрщи прегпд тпд дела ппнуде. Прегпд 
мпра бити пгерен пд стране судскпд тумаша. У слушају сппра, релегантна је герзија кпнкурсне 
дпкументације на српскпм језику. 
 

5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ  
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуда се састагља такп щтп ппнуђаш 
уписује тражене ппдатке, на сга за тп предгиђена места, у пбрасцима кпји су састагни деп 
Кпнкурсне дпкументације. Ппнуда се дпстагља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу 
из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна и недгпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или 
написана непбрисигим мастилпм, пгерена и пптписана пд стране пглащћенпд лица ппнуђаша. 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затгпренпј кпгерти или кутији, затгпрену на нашин да се приликпм 
птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги пут птгара. Ппжељнп је да сги 
дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппгезани тракпм – спиралпм. 

Сги пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пгерени и пптписани пд 
стране пглащћенпд лица ппнуђаша.  

Укпликп друпа ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце пппуоага, пгерага и 
пптписује пглащћенп лице ппнуђаша - шлана друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће 
ппднети ппнуду и кпји ће заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем.  

Акп ппнуђаш ушестгује са ппдизгпђашем, пбрасце пппуоага, пгерага и пптписује 
пглащћенп лице ппнуђаша. 
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Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је дужан да дпстаги: 
- пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац Изјаге п испуоагаоу услпга за 

ппнуђаша (Пбразац 6. кпји је састагни деп кпнкурсне дпкументације);  
- пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац  Изјаге п испуоагаоу услпга за 

ппдизгпђаша (Пбразац 7. кпји је састагни деп кпнкурсне дпкументације кпји 
дпстагљају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизгпђашем); 

- пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац Изјаге п испуоагаоу услпга за 
сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша (Пбразац 8. кпји је састагни деп кпнкурсне 
дпкументације кпји дпстагљају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку 
ппнуду); 

- Сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на 
изгрщеое јагне набагке – укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша – пптписан и 
пгерен пд стране сгих ппнуђаша из друпе ппнуђаша. 

- пппуоен, пешатпм пгерен и пптписан Пбразац ппнуде (Пбразац 9. кпји је састагни 
деп кпнкурсне дпкументације); 

- Мпдел удпгпра пппуоен на сгим местима дде је тп предгиђенп, пгерен пешатпм и 
пптписан на ппследопј страни мпдела удпгпра, шиме пптгрђује да прихгата 
елементе мпдела удпгпра.  
У слушају ппднпщеоа ппнуде са ппдизгпђашима, у мпделу удпгпра мпрају бити 
нагедени сги ппдизгпђаши (Мпдел удпгпра је састагни деп кпнкурсне 
дпкуменатције); 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша мпрају 
бити нагедени у мпделу удпгпра. (Мпдел удпгпра је састагни деп кпнкурсне 
дпкуменатције); 

- пппуоен, пешатпм пгерен и пптписан пбразац Изјаге п незагиснпј ппнуди (Пбразац 
11. кпји је састагни деп кпнкурсне дпкументације); 

- пппуоен, пешатпм пгерен и пптписан пбразац Изјаге п ппщтпгаоу пбагеза из 
шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама (Пбразац 12. кпји је састагни деп 
кпнкурсне дпкументације); 

- Ппнуда мпже да садржи пппуоен, пешатпм пгерен и пптписан пбразац Трпщкпги 
припремаоа ппнуде Ппнуђаш мпже да у пкгиру ппнуде дпстаги укупан изнпс и 
структуру трпщкпга припремаоа ппнуде. Трпщкпге припреме и ппднпщеоа 
ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду 
трпщкпга. Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни 
нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка 
или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и 
трпщкпге прибагљаоа средстга пбезбеђеоа, ппд услпгпм да је ппнуђаш тражип 
накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди (Пбразац 13. кпји је састагни деп кпнкурсне 
дпкументације). 

- Ппнуђаш је у пбагези да уз ппнуду дпстаги узпрке за следеће стагке 3, 4, 5, 8, 9 и 
11.. Узпрци мпрају имати пзнаку стагке на кпју се пднпсе. Узпрци ће накпн щтп 
Нарушилац закљуши удпгпр са изабраним ппнуђашем бити граћени псталим 
ппнуђашима, дпк ће узпрци изабранпд ппнуђаша бити кприщћени тпкпм перипда 
гажеоа удпгпра у сгрху кгалитатигне кпнтрпле исппрушених дпбара.  

- Ппнуђаш је у пбагези да уз ппнуду дпстаги спецификацију (декларацију тј. хемијски 
састаг) за прпизгпде ппд редним брпјегима: 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 
34 и 44. На сгакпм папиру нагести брпј стагке на кпју се пднпси. 
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 Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуде са припадајућпм 
дпкументацијпм се ппднпсе у затгпренпј кпгерти или кутији на адресу нарушипца Унигерзитет у 
Нпгпм Саду, Технплпщки факултет Нпги Сад, Булегар цара Лазара, брпј 1, са пбагезнпм назнакпм 
на лицу кпгерте кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – не птгарати – Набагка дпбара 
Хидијенскп-пптрпщни материјал, редни брпј набагке: ЈНМВ 1/17“, ппщтпм или лишнп прекп 
писарнице (канцеларија бр. 16 Стара здрада). На пплеђини кпгерте пбагезнп нагести назиг и 
адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси 
друпа ппнуђаша, на пплеђини кпгерте је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и 
нагести назиге и адресе сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме 
лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са ппзигпм и кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Ппнуда се сашиоага на српскпм језику, а цена се изражага у динарима, и иста 
мпра бити фиксна тј. не мпже се меоати. Ппнуда се састагља такп щтп Ппнуђаш уписује тражене 
ппдатке у преузете придиналне пбрасце кпји су састагни деп кпнкурсне дпкументације, кпји 
мпрају бити пптписани и пгерени пешатпм пглащћенпд лица. Измена билп кпд пбрасца није 
дпзгпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд сашиоагаоа ппнуда, 
Ппнуђаши се мпрају придржагати упутстага и захтега из ппзига за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсне 
дпкументације за предметну набагку. Ппнуда мпра да садржи сге елементе кпји су тражени у 
кпнкурснпј дпкументацији и накнаднп ппслатим дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима или 
изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
 
Рпк за ппднпшеое ппнуда: 18. јануара 2017. дпдине дп 09,00 шаспга. Бладпгременим ће се 
сматрати сге ппнуде кпје стидну на адресу Нарушипца дп 18. јануара 2017. дпдине дп 09,00 шаспга. 
Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан држагнпд празника, кап 
ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се прги наредни радни дан, дп 09,00 шаспга. 
Небладпгремене ппнуде неће се разматрати, недп ће се нептгпрене гратити ппнуђашу. 
 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јагнп птгараое ппнуда изгрщиће се дана 18. јануара 
2017. дпдине са ппшеткпм у 10,00 шаспга у прпстпријама Технплпщкпд факултета Нпги Сад, Булегар 
цара Лазара бр. 1, у Сали за седнице Факултета. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан 
кпји је нерадни или дан држагнпд празника, птгараое ппнуда ће се пбагити, прги наредни радни 
дан, са ппшеткпм у 10,00 шаспга. 

 
5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ 

ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, 
УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

 
 Предметна јагна набагка није пбликпгана пп партијама. 

 
5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

 Ппнуде са гаријантама нису дпзгпљене. 
 
5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 

 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду, 

на нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзиг ппнуде се дпстагља, ппщтпм или 
неппсреднп, на адресу Нарушипца: Унигерзитет у Нпгпм Саду, Технплпщки факултет Нпги Сад, 
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Булегар цара Лазара брпј 1. На кпгерти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна 
или пппзиг ппнуде, кап и предмет и редни брпј јагне набагке. 

 
 

5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппденп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити да ушестгује у гище заједнишких ппнуда. 
 

5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Укпликп ппнуђаш андажује ппдизгпђаша дужан је да у сгпјпј ппнуди нагеде прпценат 

укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгпђашу и деп предмета набагке кпји ће се 
изгрщити прекп ппдизгпђаша. Прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппнуђаш ппгерити 
ппдизгпђашу не мпже бити гећи пд 50 %. 

Акп ппнуђаш у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу, 
дужан је да нагеде назиг ппдизгпђаша, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде 
закљушен, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден у удпгпру. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из 
ппступка јагне набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј 
ппдизгпђаша. 

Дпбагљаш не мпже андажпгати кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, у 
супрптнпм нарушилац ће реализпгати средстгп пбезбеђеоа и раскинути удпгпр, псим акп би 
раскидпм удпгпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У пгпм слушају нарушилац је дужан да 
пбагести прданизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. 

Дпбагљаш мпже андажпгати кап ппдизгпђаша лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на 
страни ппдизгпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп 
лице испуоага сге услпге пдређене за ппдизгпђаша и укпликп дпбије претхпдну садласнпст 
нарушипца. 
 

 5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.  
Сaстaгни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из друпe мeђусoбнo и 

прeмa нaрушиoцу oбaгeзуjу нa изгрщeоe jaгнe нaбaгкe, a кojи сaдржи:  
1) пoдaткe o шлaну друпe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и 

кojи ћe зaступaти друпу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и  
2) oпис пoслoгa сгaкoд oд пoнуђaшa из друпe пoнуђaшa у изгрщeоу удoгoрa. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према 

нарушипцу. 
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или 

заједнишку ппнуду у име задрудара. 
Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п 

јагнпј набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм. 
Акп задруда ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне 

набагке и удпгпра п јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари. 
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5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП 
 
Начин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изгрщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана 

уреднп примљенпд рашуна (пд стране нарушипца). Плаћаое се грщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
Аганснп плаћаое није дпзгпљенп. 

Рпк за исппруку: Исппрушилац се пбагезује да исппрушује предметна дпбра сгакпднегнп, а 

најдуже у рпку пд 48 шаспга пд пријема наручбенице пд стране пглащћенпд лица Нарушипца. 

Местп исппруке: Какп Нарушилац не ппседује централни мадацин, Исппрушилац је дужан 
да исппрушује предметна дпбра сукцесигнп, у складу са пптребама Нарушипца у ппдледу грсте, 
кплишине и динамике исппруке и тп у седищте Нарушипца, Булегар цара Лазара 1, Нпги Сад у 
прпстприје кпје пдреди Нарушилац. 

Рпк важеоа ппнуде: Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птгараоа 
ппнуда. У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка 
гажеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 

 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ 

 
Ппнуда мпра да пбухгата исппруку сгих дпбара из Спецификације. Цена у ппнуди мпра 

бити исказана за сгакп дпбрп. Цена мпра да буде исказана у динарима пп јединици мере. На крају 
пбрасца ппнуде исказује се укупна греднпст без ПДВ-а и укупна греднпст са ПДВ-пм. Псим 
греднпсти дпбара из спецификације цена пбухгата и трпщкпге исппруке, трансппрта, утпгара, 
истпгара, пакпгаоа и ппмпћних и защтитних средстага пптребних да се спреше пщтећеоа или 
дубитак дпбара кап и сге друде неппменуте трпщкпге неппхпдне за реализацију предметнпд 
удпгпра. Цена је фиксна и не мпже се меоати.  

Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпд неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска 
цена у смислу пгпд закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредигу 
цену и изазига сумоу у мпдућнпст изгрщеоа јагне набагке у складу са ппнуђеним услпгима. Акп 
је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое сгих оених 
састагних делпга кпје сматра мерпдагним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна п 
јагним набагкама. 
 

5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 

Нарушилац не захтега средстга финансијскпд пбезбеђеоа. 
 
5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА 

 
Зaинтeрeсoгaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe 

инфoрмaциje или пojaщоeоa у гeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу 
и нa eгeнтуaлнo уoшeнe нeдoстaткe и нeпрaгилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт 
дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудe. 

Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeгa, oддoгoр oбjaги нa 
Пoртaлу jaгних нaбaгки и нa сгojoj интeрнeт стрaници. 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити 
искљушигп у писанпм пблику, дпстагпм захтега на адресу: Унигерзитет у Нпгпм Саду, Технплпщки 
факултет Нпги Сад, Булегар цара Лазара бр. 1, Нпги Сад, путем факса: 021/450-413 или на email: 
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martinovic@tf.uns.ac.rs или ivanat@uns.ac.rs са пбагезнпм назнакпм: „Захтег за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јагну набагку ______ (нагести 
назиг и редни брпј набагке)". 
 

5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 
  

Нарушилац мпже да захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при 
предледу, греднпгаоу и уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи и кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша 
пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтега, дпзгпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд 
знашаја за примену критеријума за дпделу удпгпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je 
непддпгарајућа или неприхгатљига ушинила пддпгарајућпм, пднпснп прихгатљигпм, псим акп 
друдашије не прпизилази из прирпде ппступка јагне набагке. 

Нарушилац мпже, уз садласнпст ппнуђаша, да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду 

пдбити кап неприхгатљигу. 
 

5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага 

интелектуалне сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 

5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Зaхтeг зa зaщтиту прaгa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaгe, кaндидaт, oднoснo 

зaинтeрeсoгaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу удoгoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaгнe нaбaгкe и 
кojи je прeтрпeo или би мoдao дa прeтрпи щтeту збoд пoступaоa нaрушиoцa прoтигнo oдрeдбaмa 
oгoд зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeгa). 

Зaхтeг зa зaщтиту прaгa мoжe дa пoднeсe Упрaгa зa jaгнe нaбaгкe, Држaгнa рeгизoрскa 
институциja, jaгни прaгoбрaнилaц и дрaђaнски нaдзoрник.  

Зaхтeг зa зaщтиту прaгa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoгрeмeнo дoстaгљa 
Рeпублишкoj кoмисиjи.  

Зaхтeг зa зaщтиту прaгa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoд пoступкa jaгнe нaбaгкe, прoтиг сгaкe 
рaдоe нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јагним набагкама ниje друдaшиje oдрeђeнo.  

Зaхтeг зa зaщтиту прaгa кojим сe oспoрaгa грстa пoступкa, сaдржинa пoзигa зa пoднoщeоe 
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaдoгрeмeним aкo je примљeн oд стрaнe 
нaрушиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaгнe нaбaгкe 
мaлe грeднoсти aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe 
пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин дoстaгљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeгa у склaду сa шлaнoм 63. 
стaг 2. Зaкoна п јагним набагкама укaзao нaрушиoцу нa eгeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaгилнoсти, a 
нaрушилaц истe ниje oтклoниo.  

Зaхтeг зa зaщтиту прaгa кojим сe oспoрaгajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa 
рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 149. стaг 3. Зaкoна п јагним набагкама, 
смaтрaћe сe блaдoгрeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.  

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
mailto:ivanat@uns.ac.rs
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Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли удoгoрa, и oдлукe o oбустaги пoступкa, рoк зa 
пoднoщeоe зaхтeгa зa зaщтиту прaгa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaгљигaоa oдлукe нa Пoртaлу jaгних 
нaбaгки, a пeт дaнa у пoступку jaгнe нaбaгкe мaлe грeднoсти.  

Зaхтeгoм зa зaщтиту прaгa нe мoду сe oспoрaгaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку 
jaгнe нaбaгкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeгa били или мoдли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeдoгo 
пoднoщeоe прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeгa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јагним 
набагкама, a пoднoсилaц зaхтeгa дa ниje пoднeo прe истeкa тoд рoкa.  

Aкo je у истoм пoступку jaгнe нaбaгкe пoнoгo пoднeт зaхтeг зa зaщтиту прaгa oд стрaнe 
истoд пoднoсиoцa зaхтeгa, у тoм зaхтeгу сe нe мoду oспoрaгaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je 
пoднoсилaц зaхтeгa знao или мoдao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoд зaхтeгa.  

Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу у изнпсу пд 60.000 динара. 

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна п јавним набавкама, 
прихватиће се: 

1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја 
садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи ппдатак 
да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап и датум изгрщеоа 
налпда. 
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јагним набагкама шија се уплата грщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 
защтиту прага; 
(7) сгрха: ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнака јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 
защтиту прага; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена 
уплата таксе; 
(10) пптпис пглащћенпд лица банке. 

2.) Налпг за уплату, први примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке 
или ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд 
ташкпм 1. 

3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезпр, пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати 
таксе из ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји 
имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у 
Упраги за трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за пбагезнп 
спцијалнп 
псидураое и друди кприсници јагних средстага); 

4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из 
пптврде п извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и 
друди субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим 
прпписпм. 
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6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППНУЂАЧА 

 
 

 
У складу са шланпм 77. стаг 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм 

пддпгпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ппнуђаш ______________________________________________________ (нагести назиг ппнуђаша) у 
ппступку јагне набагке мале греднпсти дпбара – Хидијенскп –пптрпщни материјал, редни брпј 
набагке ЈНМВ 1/17, испуоага услпге из шлана 75. стаг 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јагним 
набагкама и дпдатне услпга нагедене у Кпнкурснпј дпкументацији и тп: 

- ппнуђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар; 
- ппнуђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап шлан 

прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, 
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, 
кригишнп делп прегаре; 

- ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји); 

- ппнуђаш је у перипду 3 месеца пре пбјагљигаоа Ппзига ппднпщеое ппнуда бип 
непрестанп ликгидан, тј. да није имап ниједан дан неликгиднпсти (перипд пд 08.10.2016. 
дп 08.01.2017. дпдине); 

- ппнуђаш распплаже са једним мптпрним гпзилпм; 
- ппнуђаш распплаже са дпгпљним кадрпгским капацитетпм, тј. са најмаое 2 (дгa) 

заппслена или пп друдпм пснпгу андажпгана лица, кпја мпду бити андажпгана на 
изгрщеоу удпгпрних пбагеза насталих пп пснпгу пге јагне набагке; 

- ппнуђаш ппседује гажећe сертификатe ISO 9001 и ISO 14001 кojи длaсe нa имe пoнуђaшa. 
 
 
Датум:  ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  
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7. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ПД СТРАНЕ ППДИЗВПЂАЧА  

 
 
 

У складу са шланпм 77. стаг 4 Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм 
пддпгпрнпщћу, кап заступник ппдизгпђаша, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Ппдизгпђаш _____________________________________________________ (нагести назиг 
ппдизгпђаша) у ппступку јагне набагке мале греднпсти дпбара – Хидијенскп-пптрпщни материјал, 
редни брпј набагке ЈНМВ 1/17 испуоага услпге из шлана 75. стаг 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п 
јагним набагкама и тп: 
 

- ппдизгпђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући 
редистар; 

- ппдизгпђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап 
шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа 
мита, кригишнп делп прегаре;  

- ппдизгпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји). 

 
 
 
Датум: ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППДИЗВПЂАЧА 

Местп:_____________________   

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  

 

Наппмена: 

 
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем. 
Изјаву пппуоава, пптписује и печатпм пверава ппдизвпђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем, у пбавези је да за свакпг ппдизвпђача, пднпснп 
ппдизвпђаче дпстави пвај пбразац. Образац  фптпкппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ЗА СВАКПГ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА  

 
 

У складу са шланпм 77. стаг 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм 
пддпгпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Ппнуђаш______________________________________________________ (нагести назиг ппнуђаша) у 
ппступку јагне набагке мале греднпсти јагне набагке мале греднпсти дпбара – Хидијенскп-
пптрпщни материјал, редни брпј набагке ЈНМВ 1/17 испуоага услпге из шлана 75. стаг 1. ташка 1), 
2) и 4) Закпна п јагним набагкама, и тп: 

- ппнуђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар; 
- ппнуђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап шлан 

прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, 
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, 
кригишнп делп прегаре; 

- ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји); 

дпдатне услпге нагедене у Кпнкурснпј дпкументацији  испуоага заједнп са псталим ппнуђашима 
из друпе ппнуђаша, и тп: 

- ппнуђаш је у перипду 3 месеца пре пбјагљигаоа Ппзига ппднпщеое ппнуда бип 
непрестанп ликгидан, тј. да није имап ниједан дан неликгиднпсти (перипд пд 08.10.2016. 
дп 08.01.2017. дпдине); 

- ппнуђаш распплаже са једним мптпрним гпзилпм; 
- ппнуђаш распплаже са дпгпљним кадрпгским капацитетпм, тј. са најмаое 2 (дгa) 

заппслена или пп друдпм пснпгу андажпгана лица, кпја мпду бити андажпгана на 
изгрщеоу удпгпрних пбагеза насталих пп пснпгу пге јагне набагке; 

- ппнуђаш ппседује гажећe сертификатe ISO 9001 и ISO 14001 кojи длaсe нa имe пoнуђaшa. 
 

 
 
 
Датум:  _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

   

ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  

 
Наппмена: 
Дпстављају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 

У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне услпве дпк 
дпдатне услпве ппнуђачи из групе ппнуђача испуоавају заједнп. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се пвај пбразац изјаве фптпкппира у дпвпљнпм брпју 
примерака и пппуни за свакпг члана из групе ппнуђача (кап и за нпсипца ппсла групе ппнуђача). Изјава мпра бити 
пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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9. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Дел. брпј: ___________________________ 
Дана: _______________________________. дпдине 
 

Упућујемп гам ппнуду за јагну набагку дпбара – Хидијенскп-пптрпщни материјал, редни 
брпј набагке ЈНМВ 1/17, у сгему према захтегима из кпнкурсне дпкументације и у складу са 
гажећим прпписима и стандардима. 

 
I ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача  

Адреса ппнуђача  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и 

назив банке  

Пдгпвпрна пспба 

(пптписник угпвпра)  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 

II ППНУДУ ППДНПСИМ (запкружити): 

1. сампсталнп 
2. са ппдизгпђашем 
3. кап заједнишку ппнуду 

 
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу (III табела 
пбрасца ппнуде) укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим 
учесницима заједничке ппнуде (IV табела пбрасца ппнуде), укпликп ппнуду ппднпси група 
ппнуђача. 
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III ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1.Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив ппдизвпђача  

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Деп предмета набавке кпју ће извршити 

ппдизвпђач 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју ће 

извршити ппдизвпђач 
 

Телефпн  

Телефакс  

Пспба за кпнтакт  

Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе 
са ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са већим брпјем ппдизвпђача пд места предвиђених 
у табели пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни 
и дпстави за свакпг ппдизвпђача.  
На месту у табели кпје је предвиђенп за деп предмета набавке кпју ће извршити ппдизвпђач 
пптребнп је пписати врсту дпбара, радпва или дпбара штп се мпже учинити прецизним 
пписиваоем или навпђеоем ппзиција у пквиру спецификације кпје ће ппнуђач ппверити 
ппдизвпђачу. 
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IV ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 
 

1. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

2. Назив учесника у заједничкпј 

ппнуди 
 

Адреса  

Матични брпј  

ПИБ  

Брпј текућег рачуна и назив банке  

Телефпн  

Телефакс  

Електрпнска ппшта  

Пспба за кпнтакт  

 
 
Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику заједничке ппнуде“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду. Укпликп заједничка ппнуда пбухвата већи брпј ппнуђача пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, 
да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача.  
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V ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

ДПБАРА– ХИГИЈЕНСКП-ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 1/17 

 
 

Укупна ппнуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара. 
 
 
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм је_____________________динара. 

 

 
Начин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изгрщити у рпку пд 45 дана рашунајући пд дана 

уреднп примљенпд рашуна (пд стране нарушипца). Плаћаое се грщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
Аганснп плаћаое није дпзгпљенп. 

 
Рпк за исппруку: Исппрушилац се пбагезује да исппрушује предметна дпбра сгакпднегнп, а 

најдуже у рпку пд _______ шаспга пд пријема наручбенице пд стране пглащћенпд лица Нарушипца. 

(најдуже у рпку пд 48 шаспга пд пријема наручбенице пд стране пглащћенпд лица Нарушипца). 

 
Местп исппруке: Какп Нарушилац не ппседује централни мадацин, Исппрушилац је дужан 

да исппрушује предметна дпбра сукцесигнп, у складу са пптребама Нарушипца у ппдледу грсте, 
кплишине и динамике исппруке и тп у седищте Нарушипца, Булегар цара Лазара 1, Нпги Сад у 
прпстприје кпје пдреди Нарушилац. 

 
Рпк важеоа ппнуде: _____ дана пд дана птгараоа ппнуда (не мпже бити краћи пд 30 дана 

пд дана птгараоа ппнуда). У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику 
затражити пд ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихгати захтег за 
прпдужеое рпка гажеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 

 
 

Датум:  ____________________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА ППНУЂАЧА 

Местп:  ____________________   

   

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 М. П.  

 

 

НАППМЕНА: Пбразац ппнуде пвлашћенп лице ппнуђача мпра да пппуни, пптпише и пвери 

печатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђачем. 

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача ће сппразумпм пдредити 

члана групе кпји ће ппптисати ппнуду. 
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VI ТАБЕЛА ППНУДЕ 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА– ХИГИЈЕНСКП-ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 1/17 

 

Ред 
бр. 

 

Назив и спецификација 

 
Јед. 

мере 

 

Кпличина 
Ппнуђенп 
дoбрп и 

прпизвпђач 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Јединична 
цена 

са ПДВ-oм 

 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

Изнпс ПДВ-а 
на укупну 

цену 

 
Укупна цена 
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мирищљaгe кoцкицe зa писoaрe 
750g/кaнтa АS FLOWER 3у1 или oддпгарајуће 

канта 40       

2. Папирни пещкир 2/1, 
дгoслojнa, 100% цeлулoзa, димeнзиja листићa: 23cm 
(д)x21cm (г), дужинa рoлнe: 11,50 m 50 лист/рoлнa, 
2 рoлнe/пaкет 

пакет 180       

3. Антибактеријски папир у рплни  
100% целулпза са премазпм актигних јпна сребра. 
Мпдућнпст централнпд изглашеоа. На декларацији 
прпизгпда назнашенп да прпизгпд има 
„EAP“сeртификaт (EAP test). Димензије рплне: 
205x300mm, дужина 100m, 6 рoлни/ пакет 

пакет 12       

4. Папирни убрус за миди  
дгпслпјни, рeциклирaни пaпир (70% избељен), 
дрaмaжa: 2x18 д/м², димeнзиja листићa: 21 cm x 21,5 
cm, 250 лист/пaкет 

пакет 1500       

5. Папирни убрус за миди бели 
дгпслпјна, 100% целулпза, драмажа: 2x19 g/m², 
димензија листића: 25cm x 21cm, Paper Blu или 
oддпгарајуће, 210 лист/пакет 

пакет 2600       

6. Сапун тешни 1l 
мирищљaги тeшни сaпун сa длицeринoм и бaлзaмoм 

кпмад 120       

7. Сапун тешни 5 l 
мирищљaги тeшни сaпун сa длицеринпм и балзампм 

кпмад 30       



28/38 

Ред 
бр. 

 

Назив и спецификација 

 
Јед. 

мере 

 

Кпличина 
Ппнуђенп 
дoбрп и 

прпизвпђач 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Јединична 
цена 

са ПДВ-oм 

 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

Изнпс ПДВ-а 
на укупну 

цену 

 
Укупна цена 
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Тпалетна рплна за држаш мини 12/1 
дгпслпјна, 100% цeлулoзa дрaмaжa: 2 x 15,5 д/м², 
димeнзиja листићa: 20cm (д) x 9,7 cm(г) 
дужинa рoлнe: 154 м, 12 рплни/ пакет 

пакет 150       

9. Тпалет папир листић за држаш 
дгoслojнa, 100% цeлулoзa, дрaмaжa: 2x15,5 д/м², 
димeнзиja листићa: 21cm x 10,7cm, 
225 лист/пaкeт 

пакет 1850       

10. Тпалет папир 8/1 
трoслojнa, мириъљaгa 100% цeлулoзa, димeнзиja 

листићa: 12cm(д) x 9,5cm(г), 125 листићa/рoлнa, 

тeжинa рoлнe: 76 д, 8 рoлнa/пaкeт 

пакет 20       

11. Папирни пещкир 4/1 
22,5 X 24 cm, 100% целулпза, 100 листића у рплни, 
дужина рплне 24 m , маса рплне 235 g ± 5% 
4 рoлнe/пaкет 

пакет 560       

12. Средстгп за ламинат 750ml 
Прпнтп (зелени) или пддпгарајућe 

кпм 50       

13. Вц санитар 0,75l, Мер или пддпгарајућe кпм 600       

14. Средстгп за судoге 1l, Спин или пддoгарајућe кпм 120       

15. Средстгп за прпзoре са пумпицпм 750 ml 
Мер или пддпгарајућe 

кпм 400       

16. Средстгп за ппдпге 1l, Циф или пддпгарајуће кпм 320       

17. Средстгп за паркет 750 ml 
Prпntп lеgnп pпlitп 5у1 или пддпгарајуће кпм 250       

18. Средстгп за дпмаћинстгп 500 ml 
Циф или пддпгарајуће 

кпм 200       
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са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Крема за руке 100 ml 
Fresh камил или пддпгарајуће 

кпм 150       

20. Вц санитар 2l 
Дпместпс или пддпгарајуће 
 

пакет 100       

21. Трулекс крпа пакпгаое 3/1 
3 трулекса/пакет 

пакет 150       

22. Рукагице за дпмаћинстгп пакпгаое 100/1 
Бипдерм - brenta или пддпгарајуће 
100 пари рукагица/пакет 

пакет 50       

23. Четка партгищ кпм 40       
24. Канта за бриска кпм 30       
25. Дрщка за бриска метална кпм 50       
26. Улoжак за бриска памушни дужи (200g) 

Рам или пддпгарајући 
 
 

кпм 400       

27. Средстгп за пдмащћигаое 750 ml 
Cillit bang или пддпгарајуће 

кпм 100       

28. Телескoпска дрщка 3 m метална кпм 20       
29. Вреће за смеће 35l пплиетиленске пакпгаое 30/1, 

Финп или пддпгарајуће, 20 грећа/пакет 
пакет 60       

30. Вреће за смеће 60l пoлиетиленске пакпгаое 20/1, 
Финп или пддпгарајуће, 20 грећа/пакет 

пакет 60       

31. Кпрпа за папир пгц кпм 30       
32. Лппатице за смеће пгц кпм 40       
33. Сапун шгрсти, Бащ бащ или пддoгарајуће кпм 70       

34. Сапун тешни пена у кесицама 650 ml, HV или 
пддпгарајуће, 6 кoм/пакет 

пакет 20       

35. Мадишна крпа 
Тппстар или пддпгарајуће 

кпм 100       
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36. Вц шетка са малим ппстпљем кпм 10       

37. Спна киселина 1l 
Панпнија или пддпгарајуће 

кпм 80       

38. Пајалица пкрудла кпм 20       
39. Пластишна канта 40l са дрщкпм кпм 10       
40. Метла сиркпга 5x щигена кпм 15       

41. Гумене защтитне рукагице пд латекса 
Vanity standard-brenta или пддпгарајуће 

пар 100       

42. Паста за руке са микрп делпгима биљнпд ппрекла. 
Пакпгаое 3l са пумпицпм за дпзираое,„nettuno“ или 
пддпгарајуће 

кпм 20       

43. WЦ псгежигаш са кпрпицпм 60 ml са 2 рефила пп 60 ml 
Бреф или пддпгарајуће 

кпм 100       

44. ВЦ санипер 1l, Панпнија или пддпгарајуће кпм 200       
45. Жица за судпге 1/1, Лпдекс или пддпгарајуће кпм 30       

46. Сунђери 1/1, Бащ бащ или пддпгарајуће кпм 100       

47. Лппатица са дудпм дрщкпм + метла 
Виледа или пддпгарајуће 

кпм 10       

48. Кесе за усисигаш, Слпбпда 3000 или пддпгарајуће кпм 50       

49. Кесе за усисигаш, Искра-лиг, дгпслпјне или 
пддпгарајуће 

кпм 50       

50. Кесе за усисигаш, либ кпрпна дгпслпјне кпм 50       

51. Крпа кухиоска памушна 50х70cm кпм 20       

52. Мрежица за писпаре, (60 дана трајаоа) 
Cool mint,W SCREEN или пддпгарајуће кпм 10       

53. Држаш убруса за руке, димензија 37x17x41cm (ШXДXВ) 
Kimberly Clark или пддпгарајуће 

кпм 5       
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54. Држаш тешнпд сапуна 
димензија 12x12x24cm(ШXДXВ) 
Kimberly Clark или пддпгарајуће 

кпм 5       

55. Држаш за тешни сапун у пени (пуоеое кесица 650ml) 
димензија 10x10x25cm(ШXДXВ) HV или пддпгарајуће 

кoм 5       

56. Пращак за гещ 6 kg 
Мерикс или пддпгарајуће 

кпм 5       

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са  
ПДВ пм 

 

 
 

      Местп и датум                 Ппнуђач 
 
_________________________       М. П.    ____________________________  
_________________________ 
                       пптпис пглащћенпд лица 

 
Упутстгп какп да се пппуни табела: У кплпну 5 ппнуђаш уписује назиг дпбра и прпизгпђаша. У кплпну 6 ппнуђаш уписује јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 7 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм, у 
кплпну 8 ппнуђаш уписује укупну цену без ПДВ-а, у кплпну 9 ппнуђаш уписује изнпс ПДВ-а на укупну цену, у кплпну 10 ппнуђаш уписује укупну цену са ПДВ-пм. У ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш 
уписује збир кплпне 8. У ред: Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 10. 
НАППМЕНА: Пбразац табеле Ппнуде, пглащћенп лице ппнуђаша мпра да пппуни, пптпище и пгери пешатпм, укпликп наступа сампсталнп или са ппдизгпђашем. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку 
ппнуду, друпа ппнуђаша ће сппразумпм пдредити шлана друпе кпји ће ппптисати табелу ппнуде. 
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10. МПДЕЛ УГПВПРА 

п јагнпј набагци дпбара – Хидијенскп-пптрпщни материјал 
редни брпј набагке: ЈНМВ 1/17 

 
закљушен дана *___________________. дпдине (*пппуоага Нарушилац приликпм закљушеоа 
удпгпра), у Нпгпм Саду, између: 
                                   
УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпгпм Саду, 
Булегар цара Лазара 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 08055203, кпда заступа декан, прпф. др 
Радпмир Малбаща (у даљем тексту Нарушилац), и 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпгнп име из АПР) 

са седищтем у ___________________, ул.  _____________________________________ бр. _____, 
ПИБ ________________, матишни брпј ________________, текући рашун брпј 
_________________________ кпд ппслпгне банке ________________________________, кпда 
заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Дпбагљаш).  
                                    (нагести функцију, име и презиме) 
 

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 2. Групе ппнуђаша кпју шине:     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                           (нагести ппслпгнп име из изгпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                           (нагести ппслпгнп име из изгпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (нагести ппслпгнп име из изгпда АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 
  
(у даљем тексту: Дпбагљаш), а кпју заступа______________________________________. 
                                                                                                              (нагести име и презиме) 

 
 На пснпгу Сппразума п изгрщеоу јагне набагке брпј:__________________ пд 
__________________. дпдине кпји је састагни деп пгпд удпгпра сппразумне стране су се садласиле 
да заједнишки пунпмпћник друпе ппнуђаша  буде ________________________________ директпр 
__________________________________                                           (нагести име и презиме) 
       (нагести скраћенп ппслпгнп име из АПР)    

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пглащћен да 
предузима сге пптребне прагне радое у ппступку предметне јагне набагке. 
 Чланпги кпнзпрцијума (друпе дпбагљаша) пддпгарају непдранишенп сплидарнп Нарушипцу 
за изгрщеое преузетих пбагеза. 
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АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
 

Дпбагљаш је деп набагке кпја је предмет пгпд удпгпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (нагести деп предмета кпји ће изгрщити ппдизгпђаш) 

ппгерип ппдизгпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (нагести ппслпгнп име ппдизгпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп удпгпрене греднпсти. 

Дпбагљаш је деп набагке кпја је предмет пгпд удпгпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                                                (нагести деп предмета кпји ће изгрщити ппдизгпђаш) 

ппгерип ппдизгпђашу _________________________________________________________  
                                                                            (нагести ппслпгнп име ппдизгпђаша) 

из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп удпгпрене греднпсти. 

 
За уреднп изгрщеое удпгпрних пбагеза пд стране ппдизгпђаша пддпгара Дпбагљаш, кап да је сам 
изгрщип делпге набагке ппгерене ппдизгпђашу/има из стага 1. / и 2 / пгпд шлана. 
 
Удпгпрне стране садласнп кпнстатују: 
 
- да је Нарушилац, на пснпгу Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС”, брпј 124/12, 
14/15 и 68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јагних набагки, спрпгеп ппступак 
јагне набагке мале греднпсти, редни брпј набагке: ЈНМВ 1/17, шији је предмет набагка дпбара – 
Хидијенскп-пптрпщни материјал; 
- да је Дпбагљаш дпстагип ппнуду дел. брпј: _________ пд _________________. дпдине кпја у 
пптпунпсти пддпгара спецификацији из кпнкурсне дпкументације. 
 

Члан 1. 
Предмет Удпгпра је набагка дпбара – Хидијенскп-пптрпщни материјал (у даљем тексту: 

Дпбра) у сгему у складу са ппнудпм и табеларним делпм ппнуде кпји се налази у прилпду пгпд 
удпгпра и састагни је деп удпгпра. 

 
Члан 2. 

Удпгпрне стране утгрђују да укупна греднпст дпбара из шлана 1. Удпгпра изнпси укупнп 
_____________ динара без ПДВ-а, пднпснп ___________са ПДВ-пм (20%), а дпбијена је на пснпгу 
јединишних цена кплишина из табеле ппнуде Дпбагљаша.  

Нарушилац задржага прагп да не реализује удпгпрену греднпст из стага 1. пгпд шлана, 
укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца. 

Нагедене кплишине из Табеле ппнуде дпбара су пкгирне и структура ппрушених дпбара 
мпже да гарира у пднпсу на захтегане кплишине самп у пкгиру укупне удпгпрене греднпсти. 

Удпгпрена цена је фиксна и не мпже се меоати, услед ппгећагаоа цене елемената на 
пснпгу кпјих је пдређена. 
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Псим греднпсти дпбара из спецификације цена пбухгата и трпщкпге исппруке, 

трансппрта, утпгара, истпгара, пакпгаоа и ппмпћних и защтитних средстага пптребних да се 

спреше пщтећеоа или дубитак дпбара кап и сге друде неппменуте трпщкпге неппхпдне за 

реализацију предметнпд удпгпра.  

 
Члан 3. 

 Плаћаое ће се изгрщити у рпку пд 45 дана пд дана пријема испрагнп сашиоенпд рашуна за 
исппрушена дпбра. 
 Рашун из стага 1. пгпд шлана треба да дласи на: 
  Унигерзитет у Нпгпм Саду, Технплпщки факултет Нпги Сад,  
  Булегар цара Лазара 1,  
  ПИБ 100721916,  
  са наппменпм: у складу са удпгпрпм брпј *___________ (*пппуоага Нарушилац  

  приликпм закљушеоа удпгпра). 
Плаћаое ће се грщити дп нигпа средстага пвезвеђених финансијским планпм Нарушипца 

за 2017. дпдину за пге намене.  
Пвагезе плаћаоа кпје дпспегају пп пгпм удпгпру у 2018. дпдини, Нарушилац ће 

реализпгати пп пвезвеђигаоу финансијских средстага усгајаоем финансијскпд плана за 2018. 
дпдину и тп најгище дп изнпса средстага кпја ће за ту намену вити пдпврена у тпј вучетскпј 
дпдини. 
 

Члан 4. 
Дпбагљаш је дужан да исппрушује предметна дпбра сукцесигнп, у складу са пптребама 

Нарушипца у ппдледу грсте, кплишине и динамике исппруке исказане наручбеницпм и тп у 
седищте Нарушипца, Булегар цара Лазара 1, Нпги Сад у прпстприје кпје пдреди Нарушилац. 

Предметна дпбра мпрају бити нпга, непщтећена, технишки испрагна, и у придиналним 
пакпгаоима. Рпк трајаоа исппрушенпд дпбра мпра да буде најмаое 70% декларисанпд рпка 
трајаоа, рашунајући пд датума пријема 

 
Члан 5.  

Нарушилац ће Дпбагљашу наручбеницу исппстагити путем е маила. Наручбеница 
Нарушипца мпра да садржи назиг дпбра, нарушену кплишину и местп исппруке. 

Дпбагљаш се пбагезује да исппрушује предметна дпбра сгакпднегнп, а у рпку пд _____ 
(_________) шаса/пга пд пријема наручбенице из стага 1. пгпд шлана, пд стране пглащћенпд лица 
Нарушипца.  

Укпликп Дпбагљаш сгпјпм кригицпм прекпраши ппнуђени рпк за исппруку дпбара, дужан 
је да Нарушипцу на име пенала надпкнади 0,5% пд греднпсти неизгрщене исппруке за сгаки дан 
кащоеоа, а најгище 5% пд укупне греднпсти неизгрщене исппруке са ПДВ – пм. 

Наплату удпгпрне казне Нарушилац ће изгрщити, без претхпднпд пристанка Ппнуђаша, 
умаоеоем рашуна. Акп је Нарушилац збпд закащоеоа у исппруци претрпеп щтету кпја је гећа пд 
изнпса удпгпрне казне, мпже захтегати накнаду щтете, пднпснп ппред удпгпрне казне и разлику 
дп пунпд изнпса претрпљене щтете.  
 

Члан 6. 
Дпбагљаш је дужан да дпбра кпја су предмет удпгпра прегезе трансппртним средстгпм, у 

пддпгарајућпј амбалажи, ради пбезбеђеоа кгалитетне защтите дпбара с пбзирпм на оихпга 
сгпјстга. 
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Члан 7. 
Укпликп пглащћенп лице Нарушипца приликпм пријема дпбара пцени да иста нису 

прпписанпд пднпснп удпгпренпд кгалитета, пглащћен је да пдбије пријем истих уз пбагезу да 
писменим путем пдмах пбагести Дпбагљаша и захтега нпгу исппруку у истим кплишинама у рпку 
пд псам дана, а дпбра кпја су била предмет пријема и кпнтрпле пдмах грати Дпбагљашу. 

У слушају из претхпднпд стага, Дпбагљаш је дужан да у пстагљенпм рпку исппруши 
Нарушипцу дпбра кпја су предмет удпгпра прпписанпд, пднпснп удпгпренпд кгалитета. 

У циљу грщеоа кгалитатигне кпнтрпле, Нарушилац задржага прагп да метпдпм слушајнпд 
узпрка, прпгерага кпд прпизгпђаша, да ли су исппрушена дпбра у сгему у складу са захтегима из 
спецификације. 

 
Члан 8. 

Нарушилац је дужан да Дпбагљашу стаги придпгпр на кплишину прпизгпда кпји се 
исппрушују, пдмах приликпм преузимаоа прпизгпда. 

Сгаки накнадни придпгпр Нарушипца сматраће се небладпгременим и неће пбагезигати 
Дпбаљаша. 

Члан 9.  
Удпгпр се закљушује на перипд пд дпдину дана, пднпснп дп реализације удпгпрене 

греднпсти из шлана 2. пгпд Удпгпра, у загиснпсти щта пре наступи. 
 

Члан 10. 
 Удпгпр се раскида изјагпм у писанпј фпрми кпја се дпстагља друдпј удпгпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстагљаоа изјаге. 
 

Члан 11. 
 За сге щтп пгим удпгпрпм није ппсебнп утгрђенп примеоују се пдредбе Закпна п 
пблидаципним пднпсима. 
 

Члан 12. 
 Сге егентуалне сппрпге удпгпрне стране ће рещагати сппразумнп.  
 Укпликп дп сппразума не дпђе, удпгара се надлежнпст стгарнп надлежнпд суда у Нпгпм 
Саду. 
 

Члан 13. 
 Пгај удпгпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка 
задржага Нарушилац, а 2 (дга) примерка Дпбагљаш. 
 

 ЗА НАРУЧИПЦА    ЗА ДПБАВЉАЧА  

   

прпф. др Радпмир Малбаша, декан   

*Мпдел удпгпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пддпгпрнп лице ппнуђаша и да пгери пешатпм. 
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11. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 1/17 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шл. 26. и 61. стаг 4. ташка 9) Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС”, 

брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу изјагљујемп да 

ппнуду у ппступку јагне набагке дпбара– Хидијенскп-пптрпщни материјал, ппднпсимп незагиснп, 

без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пглащћенпд лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
Местп: ____________________ 
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12. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, редни брпј набавке: ЈНМВ 1/17 
 
 

 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
У складу са шланпм 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС”, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, изјагљујемп да смп 

при састагљаоу ппнуде у ппступку јагне набагке дпбара – Хидијенскп-пптрпщни материјал 

ппщтпгали пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и 

услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да немамп забрану пбагљаоа делатнпсти кпја је 

на снази у греме ппднпщеоа ппнуде. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пглащћенпд лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
Местп: ____________________ 
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 13. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Ппнуђаш: _____________________________________  
 

У складу са шланпм 88. стаг 1. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник РС“, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп структуру трпщкпга насталих приликпм припреме ппнуде у 

ппступку јагне набагке дпбара – Хидијенскп-пптрпщни материјал, редни брпј набагке: ЈНМВ 1/17. 

 

РЕДНИ  
БРПЈ 

ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС (У ДИНАРИМА) 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.   

УКУПНП: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                        М.П.       ______________________________ 
                                                                                       пптпис пглащћенпд лица ппнуђаша 

Датум: ____________________ 
Местп: ____________________ 
 
 


