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На основу члана 5.  и 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

број 91/19),   лице за јн Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

                                      

 П О З И В 

за прикупљање понуда за  набавку  добара- Средства за хигијену и заштитних средстава 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на сајту општине 

Сокобања www.opstinasokobanja.com. 

 

Предмет набавке је набавка средстава за хигијену и заштитних средстава. Након спроведеног 

истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор који ће важити до 

уговорене вредности односно најдуже до 31.12.2022. године. 

Понуђач је дужан да попуни спецификацију тражених добара као и да наведе остале податке 

који су саставни део спецификације добара (рок испоруке и податке о понуђачу). 

 

Понуђач који нуди одговарајуће производе дужан је да гарантује понуђачу квалитет 

производа. Уколико квалитет није задовољавајући Наручилац може захтевати замену 

производа другим одговарајућим. 

Добра из спецификације ће се набављати сукцесивно у току године у зависности од потреба 

наручиоца.  

Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 2 радна дана) од дана захтева за испоруком 

добара, који се може исказати писмено или усмено. 

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има, као и трошкове доставе 

ф-цо адреса Наручиоца.  

У понуди се исказује јединична цена, цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума „цена“. У случају 

исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је понудио 

краћи рок испоруке добара.  

Уговорене јединичне цена добара су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

Плаћање испоручених добара извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од максимално 

45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован у складу са Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину 

вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 

59/2018 и 8/2019), а по испорученој роби. Понуђач је дужан да наручиоцу уз рачун достави 

отпремницу потписану од стране лица које је преузело робу.  

Понуђачи  достављају понуде до 25.01.2022 године до 12,00 часова  факсом на број 018/830-

253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица 

Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  „Понуда за набавку средстава за 

хигијену и заштитних средстава“. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је 

неблаговремена и неће бити разматрана. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке. 

Сви испоручени артикли морају бити исправни, у року важења и достављени у складу са 
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траженом спецификацијом. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена потписом овлашћеног лица понуђача.  

Саставни део овог позива је спецификација добара средства за хигијену и заштитних 

средстава и подаци о понуђачу. 

 

За праћење  реализације набавке наручилац ће обезбедити лице које ће пратити испоруку. 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 20.01.2022.године    

 Брoј :404-69-2/2022 

                                                                                      Лице за ЈН 

         Душица Станковић с.р. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈA СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ 

       

Р.бр. Предмет 

набавке 

Количина Јединица 

мере 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Назив 

произвођача 

1 Сложиви 

убруси 

паковање од 

200 листова 

двослојни 100% 

целулоза 

ком 1000     

2 Сложиви toalet 

papir паковање 

од 200 листова 

двослојни 100% 

целулоза 

ком 2200     

3 Уметак за зогер ком 28     

4 Канта бриско са 

цедиљком  -

комплет 

(бриско+ штап+ 

кофа+ 

цедиљка)-10 

литар 

ком 6     

5 Уметак за 

бриска траке 

(Виледа     или 

одговарајуће) 

ком 8     

6. Течни  сапун  са  

глицерином, 

1/1л; Хера или 

одговарајуће 

лит 80     

7. Зогер  ком 8     

8. Кухињска крпа 

100% памук, 

високоупијајућа

, димензија 

70*40 цм 

ком 10     

9. Универзална  

магична  крпа  

за све  

површине,  

Arix,  Виледа 

или  

одговарајуће,  

димензија не 

мање од 30х30 

цм 

ком 18     
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10. Сунђер мали са 

абразивом 1/1 

ком 120     

11. Детерџент за 

машинско 

прање рубља од 

3 кг (Merix или 

одговарајуће) 

кг 24     

12. КЕСЕ за смеће 

–120 литара 

Састав: 

полиетилен. 

Паковање 10/1 

 

ком 100     

13. КЕСЕ за смеће 

40 литара 

Састав: 

полиетилен. 

Паковање 10/1 

 

ком 84     

14. Рукавице     

гумене,  пар, 

величина  М/Л  

Виледа  или 

одговарајуће 

пар 24      

15. Течност   за   

ручно   прање 

судова  1/1л,  

Мер,  Спин,  

Таш или 

одговарајуће 

лит 30     

16. Санитар. WC 

1/1л. 

ком 55     

17. Сона киселина 

1/1л. 

ком 55     

18. Течност  за  

прање  

прозора1/750 

мл, Мер Глас, 

Аxel или 

одговарајуће(бе

з пумпице) 

ком 15     

19. Течност  за  

прање  прозора  

са пумпицом,  

1/750  мл,  Мер 

Глас, Аxel или 

одговарајуће 

ком 6     

20. Трулекс крпа за 

посуђе, 

ком 50     
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димензије 

38*38цм, састав 

целулоза и 

памук, 

паковање 3/1 

21. Заштитна   

крема   за   

руке, 1/150мл 

Atrix или 

одговарајуће 

ком 50     

22. Средство за 

брисање подова 

1/1 (Ајаx или 

одговарајуће) 

ком 30     

23. Метла дрвена 

са дршком 

ком 4     

24. Дршке 

пластичне 

ком 10     

25. Четка за метење ком 4     

26. Alkohol od 70% 

od 1 litra 

litar 90     

27. Medicinske 

maske troslojne 

ком 14.500     

Укупно без ПДВ  

ПДВ  

УКУПНО са ПДВ  

 

НАПОМЕНА: Понуђач је  у обавези да достави понуду за тражене производе или 

одговарајуће и да назначи које производе нуди. 

Понуђач који нуди одговарајуће производе дужан је да гарантује понуђачу квалитет 

производа. Уколико квалитет није задовољавајући Наручилац може захтевати замену 

производа другим одговарајућим  

Рок испоруке добара је ______радни дан (најдуже 2 радна дана) од дана захтева за испоруком 

добара, који се може исказати писмено или усмено.      

  

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 

   

   

 


