
- Потврде Купаца – Образац 3а,  оверене печатом и потписане од стране одговорног 

лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара истоврсних 

предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором или фактуром.  

Потврду Купца потребно је доставити за  уговор или фактуру наведен у Обрасцу 3.  

 Потврда Купца мора да садржи: 

- Пун назив и адресу Купца, 

-  особу за контакт Купца и број телефона,  

-  назив и седиште понуђача коме се издаје потврда, 

- врста и вредност испоручених добара по основу уговора или фактуре наведених у 

списку споручених добара, 

- број и датум уговора или фактуре наведеном у списку испоручених добара,  

- датум издавања потврде,  и  

- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге 

сврхе не може користити. 

 

       2. Да Понуђач достави Извештај о испитавању на здравствену исправност производа 

за све артикле наведене у спецификацији понуде –копија ,  Извештај о испитавању на 

физичко хемијска својства производа за артикле из спецификације понуде  под ред. бр. 1-15 

и декларацију производа за све артикле наведене у спецификацији понуде –копија  

Докази: 

- Извештај о испитивању на здравствену исправност производа за све артикле наведене у 

спецификацији понуде - копија и 

- Извештај о испитивању на физичко хемисјка својства за артикле из спецификације понуде 

под ред. бр. 1-15 - копија 

- Деклерација производа за це производе наведене у спецификацији понуде- копија 

 

3. Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, што подразумева 

- да располаже са најмање једним транспортним возилом за превоз добара која 

су предмет јавне набавке, и 

Доказ: 

a) копије важеће саобраћајне дозволе, односно ако саобраћајна дозвола није 

издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне 

дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о 

купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу 

возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник, потребно је 

доставити и сагласност власника за давање возила на располагање трећем лицу 

(нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је 

корисник лизинга)), 

 

 Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да 

достави доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом 

у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о 

јавним набавкама. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

 



 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                               ОБРАЗАЦ 2 

Народних хероја 12а, Нови Београд 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦОМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

јавна набавка мале вредности – добра– Прибор и средства за одржавање хигијене,  

број ЈН Д 15-04 

 

ЈАВНА НАБАВКА - СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

Редни 

број 

Артикал Јединица 

мере 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Дет. за ручно прање 

посуђа  
литар 5000   

2.  Дет. за машинско прање 

веша 3.кг 
паковање 1088   

3.  Средство за избељивање 

рубља 0.5 
литар 332   

4.   Течност за прање 

санитарија 
литар 2484   

5.  Универзално средство за 

чишћење подова  
литар 1656   

6.  Дет. за прање стаклених 

површина, са 

прскалицом 

литар 332   

7.  Детерџент за прање 

рерни, са прскалицом 
литар 44   

8.  Средства за 

дезинфекцију површина 

и предмета  

килограм 248   

9.  Тоалетни комадни 

дечији сапун, 100 гр. 
комад 8280   

10.  Течни сапун са дезинф. 

средством са пумпицом 
литар 248   

11.  Маст за негу и заштиту 

коже беба  
комад 250   

12.  Средство за 

одстрањивање каменца, 

са прскалицом 

литар 52   

13.  Средство за 

одмашћивање површина, 

са прскалицом 

литар 52   

14.  Папир за паковање 

намирница 
килограм 240   

15.  Месарски папир за 

паковање намирница 

1000х700мм  

или 400x500 мм. 

килограм 668   

16.  Алумунијумска фолија 

30м. 
комад 496   



17.  Вишенаменске 

сунђерасте трулекс крпе 

3/1 380х400 

паковање 816   

18.  Вишенаменске танке 

сунђерасте трулекс крпе 

3/1 160х170мм 

паковање 2152   

19.  Крпе за под 100% памук 

500х800 
комад 3312   

20.  Сунђер са абразивом 

160х80мм 
комад 1224   

21.  Инокс жица за суђе 2/1 паковање 4000   

22.  Хигијенска капа за 

једнократну употребу 
комад 3296   

23.  Гумене рукавице  пари 80   

24.  ПЕ рукавице 100/1 паковање 2528   

25.  ПЕ кесе за смеће 

500х1000мм 
комад 2612   

26.  ПЕ кесе за смеће 

460х600мм 
комад 10000   

27.  Хигијенска маска за 

једнократну 

употребу,двослојна 

комад    

                                                                       Укупно без ПДВ-а  

                                                                                                П ДВ  

                                                                       Укупно са ПДВ-ом  

 

*У цену су урачунати трошкови везани за испоруку (транспорт,утовар,истовар и др.) до 

уговореног места на Новом Београду. 

*Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. 

1. Понуда број:____________ 

2. Рок и услови плаћања: до 15  дана по  испостављању рачуна/фактуре 

3. Рок важности понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (мин. 30 дана)  

4. Рок испоруке је сукцесиван до 15.08.2015. године. 

 

Место:______________ 

Датум:__________ 2015.године                         

                                  

                                                            ______________________ 

                                                                                               потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 
 

 

 


