
 
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 840/2022 
Датум: 18.04.2022. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 838/2022 од 18.04.2022. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује 

Набавка посебних средстава за одржавање хигијене 
 

Подаци о наручиоцу: 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
Ул. Кнеза Милоша бб 
ПИБ: 106159430 
МБ: 17769367 
Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке  
Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs 
Предмет набавке: набавка добара, набавка производа за чишћење, посебна средства за 
одржавање хигијене 
 

Рок за достављање понуда 20.04.2022. године до 10 часова 

Начин достављања понуда 
Лично или поштом на адресу: Кнеза 
Милоша бб, 35230 Ћуприја, или на мејл 
milan.krstic@dus.rs 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за доделу уговора Цена 
Особа за контакт Милан Крстић, 062/793368 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније до 21.04.2022. године. 
Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 

Наручиоца. 
Циљ спровођења поступка набавке: закључење уговора. 
Рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
Рок важења понуде је 90 дана од дана пријема понуде. 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена се не може се мењати до истека рока 
важења понуде. Измене цене добара ће се вршити искључиво из оправданих разлога које привредни 
субјект коме се додели уговор мора да докаже у случају померања цена на тржишту посебних 
хемијских средстава. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ/ПОСЕБНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ", или на мејл 
milan.krstic@dus.rs.  На полеђини коверте написати пун назив понуђача, адресу, телефон и особу за 
контакт. 
Рок за подношење понуда је 20.04.2022. године до 10 часова. 

 
 

 
 
       

 
 



 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ЗА НАБАВКУ ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ – ПОСЕБНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за 
потребе Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа  

Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА 

 
Ред. 
број Назив  производа Техничке карактеристике Јед. 

мере Kолич. 

1 2 3 4 5 

1. 
Универзална течност за машинско 
прање посуђа у професионалној 
судомашини, 25/1  

Универзално, течно, високоалкално 
средство за прање у 

професионалним машинама са 
садржајем активног хлора  

(natrijumhipohlorit  min 1-5%), садржи 
kalijum-hidroksid min 5-10%, Natrijum-
hidroksid min 1- 5%,. Не садржи НТА. 

Паковање до 25кг. Whinterhalter 
F8400 или одговарајуће  

Ком. 5 

2. 
Универзално средство за испирање 
посуђа у професионалној 
судомашини, 10/1 

Универзално, неутрално средство за 
испирање. Садржи: нејонски 

сурфактанти - мин 5-15%, Natrium 
kumen sulfonat -  мин. 5-15%. Не 
садржи фосфате, хлор и НТА.  

Паковање 10л. Whinterhalter B100N 
или одговарајуће 

Ком. 2 

3. Средство за чишћење роштиља 

Интензивно средство на алкалној 
бази за чишћење роштиља. Садржи: 

Natriumhidroksid мин. 5-15%, 2-
aminoetanol мин. 5-15%,  Amini, C12-
16 alkil-dimetil, Noksid мин 1-5%. Не 

садржи фосфате, хлор и НТА. 
Паковање: боца са пумпицом 0,75л. 
Whinterhalter C151 или одговарајуће 

Ком. 10 

4. Алкохолно средство за површинску 
дезинфекцију 

Алкохолно средство за површинску 
дезинфекцију. Садржи: Ethanol мин. 
35-40%, Propan-2-ol мин. 10-15%. Не 

садржи фосфате, хлор и НТА. 
Паковање: боца са пумпицом 0,75л. 
Whinterhalter C141 или одговарајће 

Ком. 10 

5. Одстрањивач каменца 

Средство за чишћење на киселој 
бази. Састав: Лимунска киселина 
мин. 15-30%, алкохол мин. 1-5%, 

сулфаминска киселина мин. 5-15%. 

Ком. 5 



Не садржи фосфате, хлор и НТА. 
Паковање: боца са пумпицом 0,75л. 
Whinterhalter C131 или одговарајће 

6. Универзално средство за чишћење 
тврдих површина 

Универзално средство за чишћење 
за све тврде површине. Састав: 

Alcohols, C12-16, ethoxylated, sulfated, 
sodium salts мин. 1-5%, sodium 

alkylbenzenesulfonate мин. 1-5%. Не 
садржи фосфате, хлор и НТА. 

Паковање: боца са пумпицом 0,75л. 
Whinterhalter C121 или одговарајће 

Ком. 5 

7. Средство за негу инокса 

Средство за негу инокса на бази 
парафинског уља. Не садржи 

фосфате, хлор и НТА. Паковање: 
боца са пумпицом 0,75л. 

Whinterhalter C161 или одговарајће 

Ком. 5 

8. Индустријска со, ситна, 25/1 Паковање: 25 кг Кг. 4 
 
 
Укупне количине предметних добара дате су на основу досадашње потрошње Дома и сходно томе 
током реализације уговора могу одступати у односу на уговорену количину - већа или мања 
количина и односе се на период од годину дана од дана потписивања уговора, с тим што Наручилац 
задржава право да одустане од планираних количина. 
 
НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Учесталост испоруке добара: по требовању наручиоца 
Рок испоруке: сукцесивно, најдуже 5 дана од дана требовања наручиоца. 
Место испоруке добара – на адресу наручиоца. 
 
Услови и начин плаћања:  у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Редни 
број НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. 

мере Количина 

Цена 
јединице 
мере без 

ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.  
Универзална течност за машинско 
прање посуђа у професионалној 
судомашини, 25/1 

Ком. 8 
   

2.  
Универзално средство за испирање 
посуђа у професионалној 
судомашини, 10/1 

Ком. 2 
   

3.  Средство за чишћење роштиља Ком. 15    

4.  Алкохолно средство за површинску 
дезинфекцију Ком. 15    

5.  Одстрањивач каменца Ком. 5    

6.  Универзално средство за чишћење 
тврдих површина Ком. 5    

7.  Средство за негу инокса Ком. 10    

8.  Индустријска со, ситна, 25/1 Ком. 4    

УКУПНО    
 

Уговор се закључује по јединичним ценама добара која чине предмет Уговора и утврђене су 
у понуди привредног субјекта из обрасца понуде на начин приказан у докумтацији о набавци. 
Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке. 
Коначна вредност Уговора ће се утврдити обрачуном стварно испоручене количине добара 
по уговореним јединичним ценама, с тим да укупна вредност не може прећи износ 
процењене вредности набавке. 
Укупне количине предметних добара дате су на основу досадашње потрошње Дома  и 
сходно томе током реализације уговора могу одступати у односу на уговорену количину - 
већа или мања количина и односе се на период од годину дана од дана потписивања 
уговора, с тим што Наручилац задржава право да одустане од планираних количина. 
Јединичном ценом је обухваћена цена добара на коју се односи и зависни трошкови продаје: 
трошкови амбалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту предаје добара - 
у магацин наручиоца. 
Наручилац и испоручилац су сагласни да наручилац има право, да у оквиру одобрене 
апропријације и уговореног износа, може захтевати испоруку и сродних добара, која нису 
садржана у понуди испоручиоца, при чему је дужан да испоручиоцу призна цену тих добара 
по његовом актуелном ценовнику. 
 
 
 
 
 
У _________________ 
 
Датум _____________ 

М.П. 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
_____________________________ 

 
 
 
 


