НАБАВКА
ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК)
СА ПУМПИЦОМ 1/2020
На основу чл. 131а, 131ђ и 131е
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број:
Датум:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које
се води рачун
Потпис овлашћеног лица

Подаци о
наручиоцу :
Предмет
набавке:
Врста поступка:

Управа за заједничке послове републичких органа
Немањина 22-26 Београд
Контакт особа: Мила Сашић, телефон 011/2658-875
Набавка гела за суво прање руку (антисептик) са
пумпицом, 1/2020
Поступак набавке спроводи се ради издавања
наруџбенице.

Услови наручиоца:
1. Наручилац спроводи поступак издавања наруџбенице на који се
примењују посебна правила поступка јавне набавке, на основу члана 131а, члана
131ђ и члана 131е Закона о јавним набавкама, имајући у виду да је Светска здравствена
организација прогласила пандемију дана 12.03.2020. године, а Влада Републике Србије
прогласила је ванредно стање дана 15.03.2020. године.

2. Место испоруке добара је Немањина 22-26, Београд.
3. Цена мора бити изражена у динарима, FCO наручилац са свим
урачунатим зависним трошковима.
4. Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна.
5. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
6. Рок испоруке добара не може бити дужи од три дана од дана
издавања Наруџбенице.
7. Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у
складу са стандардима произвођача добара.
8. Понуде са истом понуђеном ценом.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену Наручилац
ће издати наруџбеницу понуђачу који понуди краћи рок испоруке предметних
добара.

Ред. бр.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Опис добара

Количина (ком.)

1

2

3

1.

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
4

5

НАБАВКА ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК) СА ПУМПИЦОМ
Гел за суво прање руку (антисептик) са пумпицом (0,5l)
100 g раствора садржи: 72 g etil alkohola, 0,2 g hloroheksidin
1.400
diglukonata
Састав: etil alkohol, hloroheksidin, diglukonat, glicerin
Датум:

ПОНУЂАЧ
- потпис -

Укупна
цена без
ПДВ-а
(3x4)
6

Укупна
цена
са ПДВ-ом
(3x5)
7

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ
РОК ИСПОРУКЕ

дана.

Понуђени рок испоруке добара је __________________________
(уписати рок испоруке)

У случају да два или више понуђача понуде исту цену Наручилац
ће издати наруџбеницу понуђачу који понуди краћи рок испоруке добара.

Датум:

ПОНУЂАЧ
- потпис -

ИЗЈАВА
ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као

одговорно

лице

понуђача

_________________________________________________________________________да
испуњавам услове за учешће у поступку издавања наруџбенице број 1/2020, чији је
предмет набавка гела за суво прање руке (антисептик) са пумпицом.

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре .

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији .

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана
настанка промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени
писмено обавести Наручиоца и да промену документује на прописан начин.

ДАТУМ

Потпис овлашћеног лица

