
  
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА
Број: 01 – 1694/ 2020 -1 
Дана: 24.09.2020. године  
К у л а, М.Тита 99 
Установа социјалне заштите 

 
1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
добара ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ
Маршала Тита 99, обликована је у две партије и то су:
Партија 1.1 Средства за општу хигијену и хигијену простора 39830000
Партија 1.2 Средства за личну хигијену 33700000 
–по техничкој спецификацији.
Члан 27.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС” бр.91/2019)
Предмет набавке добара: 

Назив и ознака из општег речника 
набавки: 

Критеријум за доделу Уговора:

Захтеви Научиоца: Понуђч се обавезује да:  испоручује сукцесивно тражена добра према 
техничкој спецификацији, која су предмет овог уговора, у складу са својом понудом и према 
техничкој спецификацији која је саставни део позива све време трајања уговора.
Рок и начин плаћања: 

Валута: 

Рок за подношење понуда: 

Особа за контакт: 
Радно време: 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до наведеног 
рока.Неблаговремене понуде достављене поштом неће бити разматране и неотворене ће се 
вратити понуђачу.Неблаговремене понуде достављене електронском поштом неће бити разматране.
У прилогу достављамо Вам Образац понуде који је потребно читко попунити, потписати, оверити 
печатом и доставити са назнаком поступка за који се доставља.
Понуду слати електронском поштом на адресу:
адресу:Установа социјалне заштите 
Бранка Леђенац 
 

 

        
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА 

Установа социјалне заштите Дом за старе и пензионере Кула, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 01-1694/20 од 24.09.2020.године
ЧИШЋЕЊЕ–за потребе Дома за старе и пензионере Кула, Кула, 

Маршала Тита 99, обликована је у две партије и то су: 
Партија 1.1 Средства за општу хигијену и хигијену простора 39830000 
Партија 1.2 Средства за личну хигијену 33700000  -  

спецификацији. 
Члан 27.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС” бр.91/2019) 

05/2020 ЈН-Н ПРОИЗВОДИ ЗА
партије 1.1. и 1.2- 

Назив и ознака из општег речника Партија 1.1 Средства за општу
хигијену простора 39830000
Партија 1.2 Средства за личну хигијену 
33700000  -  
 

Критеријум за доделу Уговора: Најнижа понуђена цена.Уговор ће бити 
закључен у складу са понудом понуђача који 
буде понудио најнижу цену. 

се обавезује да:  испоручује сукцесивно тражена добра према 
техничкој спецификацији, која су предмет овог уговора, у складу са својом понудом и према 
техничкој спецификацији која је саставни део позива све време трајања уговора.

Плаћање се врши по ценама из понуде, у 
законском року од 45 (четрдесетпет)дана од дана 
пријема рачуна који је регистрован у Централном 
регистру фактура код Управе за трезор и који је 
са инструкцијама за плаћање достављен у року 
од 3(три) дана од дана регистровања.
Цена мора бити исказана у динарима са и без 
ПДВ-а 
02.10.2020. године, до 12:00 часова
Отварање понуда је 02.10.2020. године у 
12:30 часова у Дому за старе и пензионере 
Кула 
Бранка Леђенац, дипл.правник
понедељак-петак  од 09-14 часова

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до наведеног 
рока.Неблаговремене понуде достављене поштом неће бити разматране и неотворене ће се 

понуђачу.Неблаговремене понуде достављене електронском поштом неће бити разматране.
У прилогу достављамо Вам Образац понуде који је потребно читко попунити, потписати, оверити 
печатом и доставити са назнаком поступка за који се доставља. 

ктронском поштом на адресу:dsk.kula@gmail.com поштом или лично на 
адресу:Установа социјалне заштите Дом за старе и пензионере Кула М.Тита 99 25230 Кула Н/Р 

 

, упућује 

.09.2020.године за набавку 
за потребе Дома за старе и пензионере Кула, Кула, 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ за 

Партија 1.1 Средства за општу хигијену и 
хигијену простора 39830000 
Партија 1.2 Средства за личну хигијену 

Најнижа понуђена цена.Уговор ће бити 
закључен у складу са понудом понуђача који 

се обавезује да:  испоручује сукцесивно тражена добра према 
техничкој спецификацији, која су предмет овог уговора, у складу са својом понудом и према 
техничкој спецификацији која је саставни део позива све време трајања уговора. 

Плаћање се врши по ценама из понуде, у 
законском року од 45 (четрдесетпет)дана од дана 
пријема рачуна који је регистрован у Централном 
регистру фактура код Управе за трезор и који је 
са инструкцијама за плаћање достављен у року 

тровања. 
Цена мора бити исказана у динарима са и без 

:00 часова 
Отварање понуда је 02.10.2020. године у 
12:30 часова у Дому за старе и пензионере 

дипл.правник 025/728-150  
часова 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до наведеног 
рока.Неблаговремене понуде достављене поштом неће бити разматране и неотворене ће се 

понуђачу.Неблаговремене понуде достављене електронском поштом неће бити разматране. 
У прилогу достављамо Вам Образац понуде који је потребно читко попунити, потписати, оверити 

поштом или лично на 
М.Тита 99 25230 Кула Н/Р 


