
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 
Инђија, Српскоцрквена 5 
Број: 01.3-2-2/2021 
Дана: 08.04.2021  године 
 
 
На основу члана 46.и 47.Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке 
број 01-1680 од 21.07.2020 године, а у вези са обезбеђивањем конкуренције у 
поступку спровођења поступка набавке добара и то Хигијенски  производи, 
материјал и опрема, упућује се 
 

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  
Хигијенски  производи, материјал и опрема,  

( НАБАВКА БРОЈ 2) 
 
 
Понуда се ради у писаном облику, у једном примерку, читким попуњавањем 
образаца као и обрасца понуде а у складу са Техничком спецификацијом. 
Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Попуњем образац понуде потписује 
овлашћено лице Понуђача.  
 
ознаку из општег  речника набавки  и то: 39830000- Производи за чишћење. 
 
Елементи понуде: 

1. Јединичне и укупне цене услуга изражене у динарима без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом; 

2. Рок и начин плаћања: 90 дана по испостављеној фактури; 
3. Рок испoрукe: : најдуже до 2 дана дана  по писменој наруџби или путем 

телефона; 
4. Место испоруке је фцо магацин наручиоца -седиште наручиоца – Дом 

здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија.; 
5. Техничко технолошки елементи: Потребно је да понуђач има уредну 

декларацију, да тражени производи буду оригинални производи 
произвођача, квалитет производа мора бити  по важећим стандардима и 
атестима произвођача, односно да одговарају опису из техничке 
спецификације односно захтевима у погледу хемијског састава. 

За сва хемијска средства за одржавање хигијене (чишћење и 
дезинфекција), понуђачи морају да имају Извештај о испитивању и 
стручним мишљењем издат од стране акредитованих лабораторија за 
испитивање, у складу са одредбама закона о здравственој исправности 
животних намирница и предемета опште употребе (сл. Гласник РС број 
92/2011) и правилника о условима у погледу здравствене исправности 
предмета опште употребе који се могу стављати у промет. 
 
За време трајања уговора Наручилац ће о трошку понуђача слати 
производе на анализу уколико посумња да нису у сагласности са 
техничком спецификацијом. 
 

6. Докази: 

1) у погледу финансијског и пословног капацитета:  
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-да понуђач није био неликвидан дуже од 5 дана у периоду 2 године пре 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; Доказ: 
потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду 2 године пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан; 
 
2) у погледу техничког и кадровског капацитета:  
- да понуђач располаже опремом за обављање послова који су предмет ове 
јавне набавке и  да има у својини или закупу једно доставно транспортно 
возило за превоз добара која су предмет јавне набавке;  
- да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда има минимум 
два запослена радника на пословима који су у непосредној вези са предметом 
јавне набавке (стално запослена или по неком другом основу); 
 
3) Посебни захтеви:  
- партија 1 обавезно доставити уз понуду: 

• Безбедоносне листе; 

• Техничке листе o саставу производа 

• извештај о испитивању 

• а За ставку 5 решење да је уписан као биоцидни производи у 

Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

• ставка 6- Санитар обавезно доставити уз понуду: 
Решење о упису у регистар хемикалија; 
Безбедоносни лист;  
Извештај о испитивању; 
Произвођачака декларација; 

• ставка 7- Средство за прање и дезинфекцију површина обавезно 

доставити уз понуду: 
Решење да је средство уписано као биоцидни производи у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине; 
Безбедоносни лист;  
Извештај о испитивању 
Микробилошку активност; 
Произвођачака декларација 

 
 
- партија 2 обавезно доставити уз понуду: 

• Безбедоносне листе; 

• извештај о испитивању 

• решење да је уписан као биоцидни производи у Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине. 

 
- партија 7 ставка 1,2, - обавезно доставити уз понуду : 

• важећи сертификат ИСО 9001 и 14001 произвођача; 

• а за ставку 2. Приложити и техничке листе за моп; 
 

- партија 9  - обавезно доставити уз понуду : 

• Произвођачаку декларација 
 

7. Саставни део понуде: Образац број 1,2,3,4,; 
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8.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа 
понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену 
цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
краћи рок испоруке, а ако и тада буду две или више понуда са истим понуђеним 
роком испоруке,биће изабрана она понуда која је понудила дужи рок важења 
понуде. 
 

 
Рок за достављање понуде је 5 дана  односно до 14.04.2021 године  

године, до 08:00 часова.  
 
Понуду можете доставити преко писарнице/лично  у канцеларију 267 на адресу 
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Српскоцрквена број 5, Инђија , са 
напоменом: “ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Хигијенски  производи, 
материјал и опрема“ или путем мејла: javnenabavke@dzindjija.rs  скенирано и 

потписано. 
 

Поступак отварања понуде ће се обавити комисијски дана 14.04.2021 
године у просторијама Дома здравља Инђија, канцеларија 269, са почетком у 
08:30 часова. 

 
 
 
 
 
 


