Датум: 26.05.2021. године
Број: 155/1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ -

ЈН бр.1.4./2021
Позивате се да до 01.06.2021. године (уторак), до 10:00 часова, на „e-mail“ адресу
boris@ckv.org.rs доставите понуду у поступку набавке СРЕДСТАВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ из Спецификације која је саставни део уговора који ће се
закључити са најповољнијим понуђачем.
Отварање понуда ће се обавити јавно у просторијама седишта Наручиоца, дана
01.06.2021. године у 10:15 часова.
Предметна набавка је процењена на износ од 41.667,00 динара без пдв-а, што
Наручилац није у обавези да у потпуности изврши током важења уговора закљученог
са најповољнијим понуђачем.
Наручилац ће у складу са чланом 71. Правилника о начину обављања послова јавних
набавки и набавки на које се закон не премиењује у Црвеном крсту Војводине, послати
Позив за подношење понуда на адресе три потенцијална понуђача, заједно са овим
позивом, са садржајем Позива како је наведено у члану 71. Правилника. Поред
наведеног позив ће бити објављен и на интернет страници Црвеног крста Војводине.
Неопходно је да понуђач уредно попуни обавезне обрасце и то:
- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;
- Образац понуде и структуре цене и
- Модел уговора.
У обрасцу структуре цене (стр. 5-8), потребно је да понуђач одреди цене СА и БЕЗ
пдв-а.
Критеријум за доделу Уговора је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
КОНТАКТ ОСОБА: БОРИС БАШКАЛО, e-mail: boris@ckv.org.rs

I.
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ: ДА понуђач
_________________________________________________________
из
_____________________, ул._______________________________ испуњава све ниже
наведене услове из члана 111. ст. 1. тач. од 1) до 5) Закона о јавним набавкама и да
располаже потребним доказима:
Бр. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела
Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако
привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у
периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правноснажно осуђен, осим ако
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа
у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване
криминалне групе и кривично дело удруживање ради
вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично
дело злоупотребе у вези са јавном
набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давања мита у
Правни основ
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине
утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита,
кривично дело преваре, кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности,
кривично дело преваре у обављању
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело
тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело
врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у
ропском односу.
1.2. Порези и доприноси

Правни основ

Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже
да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у
складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга,
укључујући све настале камате и новчане казне.
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1.3.

Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права

Правни основ:

1.4.

Сукоб интереса

Правни основ:

1.5.

Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект
у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног права,укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о
јавним набавкама.
Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у
смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони
другим мерама.

Непримерен утицај на поступак

Правни основ:

Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног
субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект
покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или
доделе уговора.

М.П.

Потпис одговорног лица привредног субјекта
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II.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________ од ___________ (датум понуде).
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БР. ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТ. БР. ПОНУЂАЧА:
(ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕ. АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
(E-mail)
ТЕЛЕФОН:
ФАКС:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

4

III.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Назив понуђача:_____________________________
Датум: ____________
ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ
Пионирска 8,
21000 Нови Сад
СТРУКТУРА ЦЕНЕ је изражена у динарима и она мора да садржи све елементе, тако
да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ред.
број

Назив

Детерџент за судове:
1. „Spin“ - Алоја 1 л. или
одговарајуће;
Течни вим: „Cif“ 0.5 л
2. или одговарајуће;
Сунђери за судове
абразивни:„Logex“ 3/1
3. или одговарајуће;
Спирална жица за судове
4. 2/1;
Трулекс крпе
5. „Vileda“ 5/1 или
одговарајуће;
Магична крпа за прозоре
6. „Smart“ 40x40 цм или
одговарајуће;
Средство за прање
прозора: „Clin“ 750мл – са
7. пумпицом или
одговарајуће;
Средство за прање
прозора: „Clin“ без
8. пумпице 750мл или
одговарајуће;
Средство за прање
санитарија (WC санитар):
9. „Мер“ 750мл или
одговарајуће;
Средство за домаћинство
10. „Ајаx“ 1 л или
одговарајуће;

Јед. Колич
мере
ина

ком

1

ком
1
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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Јединична Јединична
цена без
цена
ПДВ-а
са ПДВ-ом

Назив
марке/произвођача
који представља
еквивалент

Восак за паркет
11. „Пронто“750мл или
одговарајуће;
Средство за сливник
12. „Мер“ цервол 750мл или
одговарајуће;
Детерџент за
13. рубље:„Персил“ 3кг или
одговарајуће;
Омекшивач за
14. рубље:„Силан“ 1 л (више
врста) или одговарајуће;
Течни сапун за руке:„др
15. Плант“-антибактеријски
1 л или одговарајуће;
Течни сапун за руке:
16. „Тен сан“ 300мл или
одговарајуће;
Освеживач за WC шољу
17. „Power aktiv“ 50г
или одговарајуће;
Освеживач ваздуха и
18. просторија:„Glade“300 мл
или одговарајуће;
Освеживач ваздуха и
просторија:„Air wick“ 240
19. мл – неутрализује
дувански дим- или „Anti
tabacco“ или одговарајуће;
Освеживач просторија
20. „Air wick“– електрични
апарат, уложак или
одговарајуће;
Освеживач микроспреј
21. „LMX“ или одговарајуће;
Брисач пода еколошки
22. резервни;
Дршка за брисач метална
23. 120 цм
Ултра маx навлака или
24. одговарајуће
Вреће за смеће 20 л -30
25. кеса у паковању, „Фино“
или одговарајуће;

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

1
ком

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вреће за смеће 35 л - 30
кеса (са дршком) у
паковању „Фино“ или
одговарајуће;
Вреће за смеће 90 л -10
кеса у паковању „Фино“
или одговарајуће;
Гумене рукавице
универзалне: танке „Л“
величина „Top-star“ или
одговарајуће;
Влажне марамице 63/1
(меко паковање са
пластичним поклопцем за
затварање) „Baby“ или
одговарајуће;
Салвете: 100 ком
(једнослојне), „Celex
Prima“ или одговарајуће;
Салвете: 20ком
(трослојне) „Fresh“ или
одговарајуће;
Папирни убруси
2/1(трослојни) „Celex“ или
одговарајуће;
Папирни убруси
двослојни 2/1 „Виолета“
или одговарајуће;
Тоалет папир – ролне:
„Violeta“ 16/1(трослојни)
или одговарајуће;
Тоалет папир – ролне:
„Violeta“ 10/1 (трослојни)
или одговарајуће;
Тоалет папир – ролне:
„Violeta“24/1 (двослојни)
или одговарајуће;
Пластичне чаше беле
0.2 dl -100/1;
Пластичне чаше беле за
кафу 0.1 dl - 50/1;
Картонски тањиритацне беле 2С
(паковање 20 ком);
Картонски тањири- тацнебеле 3С
(паковање 20 ком);

ком

1

ком

1

ком
1

ком

1

ком

1

ком

1

1
ком
ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

пак

1

пак

1

ком

1

ком

1
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Картонски тањири41. тацне-беле 4С (паковање
20 ком);
Кашичице за еспресо
42. 1000/1
Алуминијска фолија 30м
43. „Фино“ или
одговарајуће;
Чачкалице 1/500
44. „Самураи“ или
одговарајуће;
Вреће за смеће 120Л 45. 1/10, „Фино“
или одговарајуће;
Вата „Cik-Cak“, 100gr,
46. 100% памук
Детерџент за судове:
„Fairy“ 1 л. или
47.
одговарајуће;
Детерџент за судове:
48. „Fairy“ 0,5 л. или
одговарајуће;
Папирни убруси 2/1
49. „Mega perfex“(двослојни)
или одговарајуће;
Марамице за чишћење
50.
дрвених површина;

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: без пдв-а

са пдв-ом

Укупна понуђена цена за све наведене производе и њихове јединице мере не може
бити већа од 12.000 динара без пдв-а.
Рок и начин плаћања:
Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављања
фактуре.
Рок за испоруку:
Рок испоруке је________ (не може бити краћи од 24 часа) од часа достављања
наруџбенице од стране Наручиоца, уколико је набавка већа од 5.000,00 динара.
Место испоруке:
Седиште Наручиоца, ул. Пионирска 8, 21000 Нови Сад
Испорука се извршава на терет додобављача.
ПОНУЂАЧ
М.П.
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
-СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-

Закључен дана______________године између следећих уговорних страна:
1. „ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ-ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ“, са седиштем у
Новом Саду, ул. Пионирска 8, ПИБ: 100236299, МАТИЧНИ БРОЈ: 08044198, БРОЈ
РАЧУНА: ЕРСТЕ БАНКА-340-1558-09, кога заступа секретар Бошко Митрашиновић у
даљем тексту: Купац, и
2. _____________________ са седиштем у _________________, МАТИЧНИ
БРОЈ: ______________, ПИБ:______________, кога заступа ___________________, у
даљем тексту Добављач.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
I.
Предмет овог Уговора је набавка средстава за одржавање хигијене наведених у
структури цене из Позива за подношење понуда, који заједно са понудом Добављача
број _____ од _______________ 2021. године чини саставни део овог Уговора.
ЦЕНА
II.
Цене појединачних предмета/артикала из овог Уговора су фиксне и током
трајања Уговора се не могу мењати.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
III.
Овај Уговор се закључује на период важења од годину дана, почев од дана
његовог закључења.
Наручилац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека утврђеног рока
из става 1. овог члана, у случају несавесног пословања од стране добављача.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
IV.
Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи у
количинама назначеним у наруџвеници у року од _____ часа (не може бити краћи од
24 часа) од пријема исте.
Свака испорука мора бити праћена одговарајућом документацијом, односно
рачун-отпремницом.
Испорука ће се вршити сукцесивно у складу са потребама Наручиоца по
ценама датим у Понуди.
Добављач одговора за квалитет предметних артикала, у противном уколико они
не буду одговорали стандардима квалитета, Купац задржава право да предмете врати и
од добављача захтева нова заједно са уговорном казном из члана 6. овог Уговора.
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ОБАВЕЗЕ КУПЦА
V.
Купац је сагласан са свим ценама назначеним у Понуди и обавезује се да
ће исплату извршити у року од 15 дана од дана испоруке артикала односно
испостављеног рачуна/отпремнице са тачно наведеним називима и количинама
испоручених артикала.
Купац је у обавези да све своје потребе за предметнима из ове набавке купује
искључиво код добављача а по ценама и на начин како је то предвиђено овим
Уговором, стим да Купац није у обавези извршити целокупна планирана средства за
ову набавку из Фин. плана и Плана јавних набавки.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
VI.
Уколико добављач не испоручи артикле из овог Уговора у року из члана 4. ст.
1. од дана подношења Захтева, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,5 %
цене дате за артикле из
структуре цена чија испорука касни за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
максимално 30% од укупно уговорене цене.
ГАРАНТОВАЊЕ КВАЛИТЕТА
VII.
Добављач гарантује да артикли из чл. 1 Уговора немају никакаве недостатке
односно гарантује њихов одговарајући рок трајања.
Уколико тражени артикли немају одговарајуће карактеристике или испоручени
артикли не одговарају понуђеном артиклу у струкутури цене или су пак артикли
оштећени у транспорту, добављач је у обавези да их замени у року од 24 часа од
момента пријаве рекламације Наручиоца.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида
закљученог Уговора.
VIII.
На питања која нису регулисана овим Уговором, примениће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
IX.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће
споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорови који не могу
бити решени споразумно решаваће привредни суд у Новом Саду.
X.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два задржава
свака од уговорних страна.
У Новом Саду, дана____________ 2021. године.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
КУПЦА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ДОБАВЉАЧА

___________________

_______________________
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