ДЗ „Др Милорад Влајковић“
Светосавска 91, Барајево
Датум: 04.04.2022.
Број:
ЈН:06/2022

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА број ______________ од ___________2022. године за набавку добара – материјал за одржавање хигијене за

потребе Дома здравља Барајево.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача (седиште):
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:

НАЗИВ ДОБАРА

Редни
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подосепт или
„одговарајуће“
ПВЦ кесе ( трегер веће )
ЦИФ или течни вим или
„одговарајуће“
Течност за стакло
Течност за стакло са
пумпицом
Доместос или
„одговарајуће“
ВЦ санитар или
„одговарајуће“
Вим прашкаст или
„одговарајуће“
Гумене рукавице (пар)
Рукавице Бест ( крпане)
или „одговарајуће“

Понуђени квалитет
(Понуђач уписује
произвођача или
заштићено име односно
робни знак)

Јед.мере

Количина

ЛИТАР

10
ПАК
(50КОМ)
КОМ
KOM

20
40
20

KOM

20
KOM

100
КОМ

300
KOM
ПАР

40
1

КОМ

1

Цена по
јед.мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Прашак за веш
Savex,Persil.Merix, Duel
(10kg) или „одговарајуће“
Течност за суђе
ВЦ четка
Крпа за под
Бриско крпа( уложак за
бриска)
Канта за бриска
Микрофибер
крпа(магична)
Течност за избељивање
веша
Кеса 700*1000*60микрона
Вакум гума
Дрвени штап за бриска или
четку
МОП кончани са штапом
Метла обична
Собна метла(четка) за под
са навојем за дршку
Штап телескоп већи( за
пајалицу)
Прашко(штап за брисање
прашине)
Корпа за папир
Грануле за одгушење
водовода
Сунђер за прање судова
Течни сапун 5л
Течни сапун 1л

ПАК
(10КГ)

Пластична четка за прање
руку
Трулекс крпе 3ком

KOM

Сложиви Т листићи Б-200
Убрус бели 250*190мм
Слагани убрус 200/1,
двослојни бели

KOM

ЛИТАР
KOM
КОМ

12
120
10
2

KOM
KOM

2
1

KOM

10
KOM
KOM
KOM

20
2812
1

KOM
KOM
KOM

5
1
1

KOM

5
KOM

1
KOM
KOM

1
1

КЕСИЦА
KOM
ПАК
ПАК

6
70
40
60
2

ПАК

KOM

5
700
400

KOM

Рок плаћања_________________________________
Рок важења понуде____________________________
Рок испоруке_________________________________
Гарантни рок________________________________

500

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.
Процењена вредност набавке је :
316.670,00 динара без ПДВ-а,одн. 380.000,00 динара са ПДВ-ом
Начин достављања понуде и рокови: Понуду можете доставити:
e-mail- dzbarajevo9@gmail.com
Рок за доставу понуда је до 13.04.2022. године до 11:00 чaсова.
Датум
______________________________

Понуђач
М.П

___________________________________

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене
ЈН број 6/2022
Закључен између:
Наручиоца ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
са седиштем у Барајево, улица Светосавска 91, ПИБ: 101412579,
Матични број: 07001266, Шифра делатности: 8621
Број рачуна: 840-438661-47, Назив банке: Управа за трезор,
Телефон и Телефакс: 011/8300-100
кога заступа в.д. директор др Данијела Новаковић
(у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ)
и
Добављача ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:
.......................... Матични број: ........................................, шифра делатности:
...................................,
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту овог Уговора: ДОБАВЉАЧ),
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина и испорука материјал за одржавање хигијене,
на основу усвојене понуде испоручиоца бр.______( у којој је садржана спецификација ), у
поступку набавке добра-Материјал за одржавање хигијене број 06/2022 за период од 12
месеци од дана потписивања уговора,која је заведена у Дому здравља Барајево под
бројем_________дана __.__.____.
Члан 2.
Уговарачи су сагласни да је уговорена цена за целокупну уговорену количину добара
из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а ___________________ динара.
Цена која се фактурише обрачунава се са стопом ПДВ-а од _____ %.
Укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________________ динара.
Јединичне цене материјала за одржавање хигијене наведене су у понуди Добављача
која је саставни део Уговора.
У цену су урачунати трошкови превоза и испоруке предметних добара до објекта
Наручиоца. које Добављач има у реализацији јавне набавке материјала за одржавање
хигијене ЈН бр. 6/2022 .
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ( 2022.години ) ће бити
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.

Члан 3.
Након закључења уговора, а после истека рока важења понуде, цена се може мењати
искључиво уз сагласност Наручиоца на основу писмено поднетог и образложеног захтева
Добављача о чему ће се сачинити анекс уговора, а услед промене цена на тржишту.
Члан 4.
Рок испоруке је ___________ дана од дана усменог или писменог пријема захтева
Наручиоца за испоруку добара. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више
силе и исти ће бити сагласно одређен сходно дужини трајања више силе.
Место испоруке је франко магацин Дома здравља „Др Милорад Влајковић“,
Светосавска 91, Барајево.
Члан 5.
Исплата уговореног износа из члана 2. Уговора биће извршена уплатом на рачун
Добављача ______________________________, који се води код банке _________________.
Рок плаћања је _______(______)(минимум 45 дана) у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012,
68/2015 и 113/2017) после испоруке добара, а након доставе фактуре.
Члан 6.
Добављач је материјално одговоран за квалитет испоручених добара и дужан је да
надокнади сваку штету коју Наручилац евентуално претрпи. Наручилац и Добављач ће
констатовати преузимање добара.
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара,
Добављач мора исте отклонити, најкасније у року од 24 часа од часа утврђивања
недостатка.
Члан 7.
Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор уз достављање писаног
обавештења у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе. Наручилац задржава право да једнострано откаже овај Уговор
уз достављање писаног обавештења, нарочито уколико дође до смањења расположивих
средства у тренутку закључења овог уговора односно уколико средства расположива за
предметне услуге не буду довољна за реализацију уговора.
Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 7 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 8.
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби
уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа
које је Добављач доставио уз своју понуду.

Уговорне стране су сагласне да све оно што није регулисано овим Уговором
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима у делу у коме нису супротне
императивним одредбама Закона о јавним набавкама.
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговара се надлежност
стварно надлежног Привредног суда у Сремској Београду.
Члан 9.
Овај Уговор се склапа на одређено време у трајању до 12 месеци од дана
закључења уговора, уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека
наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.
Уговор се сматра закљученим даном потписа од обе уговорне стране, од када се и
примењује.
Све измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су сачињене у писаној
форми и потписане од стране овлашћених лица уговорних страна.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка иду
Добављачу, а преостала 3 (три) примерака уговора остају Наручиоцу.
ДОБАВЉАЧ
__________________________

НАРУЧИЛАЦ
__________________________
Вд директор др Данијела Новаковић

Модел уговора, који је саставни део документације, понуђач мора да попуни, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора попуњавају сви понуђачи из
групе понуђача или Овлашћени представник групе понуђача. Ако је понуђач навео да ће
Набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део уговора који ће извршити
подизвођач.

