
 
 
 

П О Н У Д А 
за ПАРТИЈУ 1.2. Средства за личну хигијену  

 
          
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.______________од ________________године за набавку 
добара -  ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ–за потребе Дома за старе и пензионере Кула 

 
2.1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
          
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  
АДРЕСА, МЕСТО  
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ  
ПИБ  
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  
ТЕЛЕФОН  
РАЧУН-БАНКА:  
ДАТУМ  
           
 
 
 
 
 
 
 
 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  ЗА ПАРТИЈУ 1.2. Средства за личну хигијену 

 
 
 

Р.бр. Артикал Паков
ање 

Једи
ниц

а 
мер

е 

Количи
на 

Цена 
без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1. Сапун за лице, за умивање, 90 гр, 
садржи натријум таловат, глицерин, 
натријум кокоат, ланолин, парфем. 
ЕКВ. „ТЕН САН“. 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

1/1 ком  
500 

    

2. Течни сапун са пумпицом, 300 мл, 
ЕКВ.“ТЕН САН“. 

1/1 ком 150     



Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

3. Шампон за прање  косе, 1/1, за 
нормалну косу, стандардни 
квалитет.  
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику.  

1/1 л 200     

4. Дезодоранс (мушки/женски), 150 
мл, ЕКВ.“ФА“ 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

1/1 ком 150     

5. Пена за бријање, 200 мл, ЕКВ. 
„Gillette“ 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

1/1 ком 12     

6. Лосион после бријања, пак.110 мл, 
стандардни квалитет. 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

1/1 ком 10     

7. Жилет за бријање, 5 ком/пак, ЕКВ. 
„Gillette platinum“ 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

5/1 пак 70     

8. Сунђер за купање са масажном 
површином, 160x90x45мм, 
стандардни квалитет. 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

1/1 ком 60     

9. Тоалет папир, трослојни, бели, 
ролна, 200 листића, 24 м, 100% 
целулоза. 
Доставити узорак са декларацијом 
на српском језику. 

1/1 ком 6500     

Укупно без ПДВ-а  
 

 

ПДВ  
 

 

Укупно са ПДВ-ом  
 

 

 
Понуђач мора наручиоцу понудити сва наведена добра из Спецификација. Квалитет 
предметних добaра мора одговарати српским стандарднимa за предметна добра. 
 
ДОСТАВИТЕ УЗОРКЕ (са декларацијом на српском језику) ЗА СТАВКЕ У ТАБЕЛИ ПОД 
РЕДНИМ БРОЈЕМ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, и 9. 



Понуђач је дужан предметна добра да испоручује,сукцесивно,у уговореном року.  

Достављање се врши на  адресу наручиоца- FCO магацин,Дом за старе и пензионере Кула, 
М.Тита 99 и објекат у Руском Крстуру Бориса Кидрича 66. 

Место и датум:       Давалац понуде: 

______________________          

       ________________________________ 

       име и презиме – читко написано 

     М.П. 

________________________________ 

       својеручни потпис овлашћеног лица 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

о јавној набавци добара Производи за чишћење за потребе Дома за старе и 

пензионере Кула у објекту у Кули, Маршала Тита 99 – обликоване по партијама.– 

Партија 1.2.  - Средства за личну хигијену – 

 

Закључен између: 

Установе "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита 99, ПИБ:100262942, 

матични број: 08171556 ( у даљем тексту: Наручилац ), коју заступа директор Сандра 

Бабић и  

................................................................................................... са седиштем у ..........................                        

...................... Улица ....................................................... број ................ ПИБ 

................................ матични број ............................... које заступа директор 

....................................................... (у даљем тексту:Добављач) 

 

Основ уговора: 

ЈН Наруџбеница  број 05/2020 

Број и датум Одлуке о додели уговора 

........................................................................................... 



Понуда изабраног понуђача .................................................. од ............................. 2020. 

године. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорнe стране су сагласне да је предмет овог уговора купопродаја средстава за хигијену 

Партија 1.2.  Средства за личну хигијену за потребе Дома за старе и пензионере Кула, у 

објекту у Кули, Маршала Тита бр. 99. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране су утврдиле цену (без ПДВ-а) и количину Средства за општу хигијену и 

хигијену простора на основу Понуде ............................................ бр........................ од 

............... 2020. године и то: 

 

 
Р.бр.  Назив-врсте  добара Јединица 

мере и 
Укупна 
количина 

Укупна 

вредност у 

динарима без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност у 

динарима 

са ПДВ-ом 

1. Сапун за лице, за умивање, 90 
гр, садржи натријум таловат, 
глицерин, натријум кокоат, 
ланолин, парфем. ЕКВ. „ТЕН 
САН“. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком  
500 

  

2. Течни сапун са пумпицом, 300 
мл, ЕКВ.“ТЕН САН“. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 150   

3. Шампон за прање  косе, 1/1, за 
нормалну косу, стандардни 
квалитет. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

л 200   



4. Дезодоранс (мушки/женски), 
150 мл, ЕКВ.“ФА“ 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 150   

5. Пена за бријање, 200 мл, ЕКВ. 
„Gillette“ 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 12   

6. Лосион после бријања, пак.110 
мл, стандардни квалитет. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 10   

7. Жилет за бријање, 5 ком/пак, 
ЕКВ. „Gillette platinum“ 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

пак 70   

8. Сунђер за купање са масажном 
површином, 160x90x45мм, 
стандардни квалитет. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 60   

9. Тоалет папир, трослојни, бели, 
ролна, 200 листића, 24 м, 100% 
целулоза. 
Доставити узорак са 
декларацијом на српском 
језику. 

ком 6500   

УКУПНА  ЦЕНА  ЗА  ЦЕЛУ  ПАРТИЈУ БЕЗ ПДВ:  

ИЗНОС ПДВ НА УКУПНУ ЦЕНУ:  

УКУПНА  ЦЕНА  ЗА  ЦЕЛУ  ПАРТИЈУ СА ПДВ:  

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  

РОК ИСПОРУКЕ:  

 
 



Добра из става 1 овог члана добављач ће наручиоцу испоручивати, својим возилом, 

сукцесивно, у складу са захтевом наручиоца, на његову адресу: Дом за старе и пензионере 

Кула, Улица Маршала Тита 99, Кула и Руски Крстур, Бориса Кидрича 66, радним даном од 

07 до 14 часова. 

Добављач се обавезује да ће поручена добра испоручивати наручиоцу благовремено у 

роковима и на начин утврђен овим Уговором. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Укупна цена добара из  члана 1. овог Уговора износи _________________ динара без ПДВ-

а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. 

Цена из става 1 овог члана је фиксна.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Наручилац ће извршити уплату уговорене цене по испоруци предметних добара, у року од  

_______ дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна добављача регистрованог у 

централном регистру фактура, уз који ће бити приложене оверена отпремница о количини 

и врсти испоручеих добара и записник којим се потврђује квантитет и квалитет 

испоручених добара. 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА 

Члан 4. 

Уговорне стране прихватају уговорне цене које је добављач дао у понуди, у свему према 

наводима из члана 1. овог Уговора.  

Уговорне стране су сагласне да ће уговорне цене бити фиксне за цело време важења овог 

уговора. 

Изузетно, од става 1 и 2 овог Уговора, уговорна цена се може мењати само из објективних 

разлога, на писани захтев добављача и под условом да наручилац потврди основаност 

захтева за повећавањем цена. 

Објективан разлог због којег се може дозволити корекција цене је промена у индексу раста 

потрошачких цена и то у висини процента званично објављеног у Саопштењу Републичког 

завода за статистику (последњи објављени податак на дан подношења захтева понуђача у 



службеном гласнику Републике Србије) утврђен за последњи објављени месец текуће 

године у односу на исти месец претходне године. 

Измена цена се врши закључивањем Анекса овог Уговора. 

Члан 5. 

У случају да се стекну услови за промену цена, добављач је обавезан да поднесе 

наручиоцу, у писаној форми, захтев за промену цена, са списком добара за које захтева 

промену цена и предлогом нових цена за свако наведено добро.  

Наручилац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева обавести 

добављача да ли прихвата промену цена или не прихвата и да добављачу у случају 

прихватања у целини или делимично његовог захтева, достави на потписивање и оверу 

Анекс Уговора о јавним набавкама, у складу са прихваћеним захтевом. 

Уколико добављач не потпише Анекс Уговора и исти не достави наручиоцу у року од 3 

(три) дана од дана пријема, сматраће се да је добављач  раскинуо овај Уговор. 

Нове цене ће се примењивати наредног дана од дана потписивања Анекса Уговора о 

јавним набавкама. 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да ће приликом испоруке добара водити                                                            

посебно рачуна о  квалитету и квантитету  испоручених  добра и гарантује наручиоцу да ће 

квалитет добара одговарати признатим српским стандардима за добра предмет овог 

уговора  и да ће за сваку испоруку имати потврду о исправности истих издату од стране 

надлежног државног органа. 

Члан 7. 

Уговорне стране су се договориле да ће се квалитативна и квантитативна контрола и 

пријем добара вршити приликом сваке појединачне испоруке добара, на лицу места, од 

стране овлашћеног запосленог наручиоца-магационера и то уз присуство представника 

добављача и уколико установе недостатке о томе ће се, на лицу места, сачинити записник 

који ће потписати представници уговорних страна. 



Уколико се утврди да се ради о испорученој мањој количини добара у односу на поручену 

количину, мањак ће се евидентирати у записник, а добављач је дужан да разлику у 

неиспорученој количини добара наручиоцу испоручи накнадно у року који одреди  

наручилац.  

Уколико се ради о испоруци добара чији се неквалитет може установити на лицу места 

(истекао рок трајања и друге видљиве мане), наручилац ће одбити пријем такве робе, а у 

записнику ће навести утврђени недостатак у квалитету враћених добара. 

У случају да се ради о другим скривеним манама добара који се може установити само 

накнадно-приликом употребе и сл. наручилац ће понуђачу поднети захтев за  рекламацију 

у року од 3 (три) дана од дана сазнања за уочене недостатке-мане. 

Уколико се деси да добављач два или више пута не испоручи одређену количину добара у 

траженом року или стандардног квалитета, наручилац може, једнострано, да раскине овај 

уговор и о томе писано обавести добављача уз навођење разлога за раскид.                                                                    

Наручилац задржава право корекције уговорених количина и врсте добара, у року важења 

овог Уговора (како у плусу тако и у минусу), зависно од његових стварних потреба и 

измењених околности у пословању. 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да ће добављачу исплату по овом уговору вршити у року 

утврђеном у члану 3. овог Уговора рачунајући исти од дана пријема његовог исправног 

рачуна, за сваку предметну испоруку добара. 

Купац се обавезује да у року од 45 дана (бескаматни период) од дана пријема исправно 

испостављене и регистроване фактуре по преузимању добара плати цену за испоручена 

добра – и то на рачун продавца број: _____________________________ код 

_____________________________ банке. 

 

 

 



ГАРАНЦИЈА  ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 9. 

Добављач гарантује да ће добра предмет овог уговора испоручивати наручиоцу у 

гарантном року и истом гарантује стандардни квалитет за свако испоручено добро. 

Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог Уговора преда наручиоцу 2 (две) 

бланко менице као гаранцију - обезбеђење за извршење обавеза са меничним овлашћењем, 

ОП обрасцем и депо картоном. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе и важност 

менице се мора продужити за тај рок.  

Наручилац ће издати меницу на наплату у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором као и у случају 

једностраног раскида уговора.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у 

Сомбору. 

Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 3 ( три ) истоветних примерка од којих наручилац задржава 2       

( два ), а  добављач 1 ( један ) примерак.  

Члан 13. 

Овај Уговор се закључује на одређено време у трајању од годину дана рачунајући од дана 

закључења уговора. 



Обавезе наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа финансијских средстава која ће наручиоцу бити одобрена 

за ту намену у наредној години у Финансијском плану. У супротном уговор престаје да 

важи без накнаде штете због могућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

наручиоца. 

 

              НАРУЧИЛАЦ:                                                                         ДОБАВЉАЧ: 

__________________________                                                     _________________________ 

Напомена: 

Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем  

коме  је додељен уговор и текст истог ће се разликовати само у делу уношења података из 

понуде овог понуђача у деловима назначеним у Моделу уговора.  

 

 


