На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање
депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о јавним
набавкама не примењује, дана 20.11.2020. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке производа за одржавање хигијене
Подаци о Наручиоцу
Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs
Предмет набавке
Предмет набавке је набавка производа за одржавање хигијене, а набавка се спроводи у циљу
одржавања личне хигијене запослених, као и хигијене у пословним просторијама, тоалетима и кафе
кухињи у Агенцији за осигурање депозита.
Врста поступка набавке
Предметна набавка представља набавку на коју се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
91/19) не примењује и иста се спроводи у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању
поступка набавки у Агенцији за осигурање депозита (у даљем тексту: Правилник) које се односе на
спровођење набавки на које се Закон не примењује.
Циљ поступка
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци производа за одржавање хигијене,
на период од једне године.
Начин и рок за достављање понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Наручиоцу до петка, 27. новембра
2020. године у 23:59 часова.
Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе: natalija.komazec@aod.rd и
nada.mirceta@aod.rs

Врста, техничке карактеристике (спецификација), количина, квалитет и опис добара
Р.бр.

Опис тражених добара

Јединица
мере

1.

Течни вим 500 мл (Cif или одговарајуће)

комад

2.

Течни сапун за руке миришљави са глицерином 1/1

литар

3.

Сапун за руке

комад

4.

Течност за стакло са пумпицом 500 мл

комад

5.

Абразивни сунђери кухињски (Vileda или одговарајући)

паковање

6.

Вишенаменске крпе (Vileda или одговарајући)

паковање

7.

Рукавице вишекратне (Vileda или одговарајуће)

8.

Тоалет папир – ролна трослојна, беле боје, 100% целулоза, одлично
упијајући, разградив у води (Zewa, Paloma или одговарајући)

комад

9.

Папирни убруси - ролна трослојна, беле боје, 100% целулоза
(Zewa, Paloma или одговарајући)

комад

10.

Освеживач за WC шољу (Bref или одговарајући)

комад

11.

Кесе за смеће од 120 л (јаче, односно 30 или 40 микрона)

комад

12.

Кесе за смеће од 40 л (јаче, односно 30 или 40 микрона)

комад

13.

Комплет тракасти џогер и канта

комад

14.

Магичне крпе

комад

15.

Универзално средство за прање (Ajax или одговарајуће 1/1)

литар

16.

Средство за чишћење санитарија од каменца и нечистоћа

литар

17.

Средство за ручно прање судова

литар

18.

WC сет (четка са посудом)

комад

19.

Таблете за машину за прање судова (Calgon или одговарајуће)

комад

20.

Со за машину за прање судова (Calgon или одговарајуће)

килограм

21.

Сјај за машину за прање судова (Calgon или одговарајуће)

литар

22.

Крпа за судове од пунијег чешљаног памука

комад

23.

Атестиране памучне (вишекратне) маске за лице

комад

24.

Медицински алкохол 70% за дезинфекцију 1л.

комад

25.

Антисепс 1% 250 мл

комад

26.

Једнократне (хируршке) маске за лице

комад

27.

Медицинско дезинфекционо средство за пуњење дезобаријера

литар

28.

Медицински гел за суво прање руку

комад

Артикли могу бити наведене марке или „одговарајући“.

пар

Захтеви Наручиоца
Наручилац је у табели у наставку овог позива исказао оквирне количине добара, док ће стварне
количине бити специфициране и реализоване у складу са конкретним потребама Наручиоца,
сукцесивно и искључиво по појединачним поруџбинама Наручиоца. Напомињемо да ће
Наручилац закључити уговор и вршити поруџбине до висине процењене вредности набавке,
без обзира на оквирне количине које су дате у Обрасцу Структуре понуде. Оквирне количине
користе се само у циљу упоређивања и рангирања понуда.
Током трајања уговора, јединичне цене које понуђач наведе у Понуди су фиксне и непроменљиве.
Изузетно, а у зависности од потребе, Наручилац може поручити и друге производе за одржавање
хигијене који нису дати у спецификацији добара, према важећем ценовнику Испоручиоца.
Испоручилац је дужан да Наручиоца обавести о висини цене за тражена добра. У случају да је
Наручиоцу цена прихватљива, Наручилац ће упутити Испоручиоцу конкретан захтев (поруџбину)
за добра која нису дата у спецификацији.
Рок испоруке добара је најкасније 24 сата од појединачне поруџбине на адресу Наручиоца.
Трошкови транспорта су укључени у цену.
Квалитет добара мора да буде у складу са важећим стандардима и прописима. Од понуђача чија
понуда буде изабрана као најповољнија може бити тражено да достави узорке за поједине артикле
ради утврђивања квалитета. Узорци се достављају бесплатно. Уколико понуђач не достави тражене
узорке, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
Цена
Понуђач исказује цену у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. За оцену понуде узеће се у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.
Цена је фиксна за сва тражена добра и не може се мењати за време трајања уговора.
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Важност понуде
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана истека рока за достављање понуде. У случају да
понуђач наведе краћи рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац
може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Закључење уговора
Уговор се закључује на период од годину дана. Наручилац ће вршити поруџбине, а Испоручилац
испоручивати Наручиоцу производе који су предмет набавке до висине процењене вредности,
без обзира на оквирне количине које су дате у Обрасцу Структуре понуде.

Начин плаћања
Понуђач ће наручиоцу испостављати фактуре сукцесивно на основу захтева Наручиоца и
испостављене фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач не може захтевати авансно плаћање.
Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене
тражених добара.
Резервни критеријум
Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту укупну цену за предметна добра, повољнија
је она понуда понуђача који је понудио најнижу укупну цену тоалет папира и папирног убруса.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од ______________2020. године у поступку набавке добара
производа за одржавање хигијене
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
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

Понуђач
_______________________

-

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУДЕ
Р.
бр.

Опис тражених добара1

Јединица
мере

Оквирне
количине
1

комад

20

литар

150

3.

Течни вим 500 мл (Cif или
одговарајуће)
Течни сапун за руке миришљави са
глицерином 1/1
Сапун за руке

комад

200

4.

Течност за стакло са пумпицом 500мл

комад

50

5.

Абразивни сунђери кухињски (Vileda
или одговарајући)
Вишенаменске крпе (Vileda или
одговарајући)
Рукавице вишекратне (Vileda или
одговарајуће)
Тоалет папир – ролна трослојна, беле
боје, 100% целулоза, одлично
упијајући, разградив у води (Zewa,
Paloma или одговарајући)
Папирни убруси - ролна
трослојна, беле боје, 100% целулоза
(Zewa, Paloma или одговарајући)
Освеживач за WC шољу (Bref или
одговарајући)
Кесе за смеће од 120 л (јаче, односно
30 или 40 микрона)
Кесе за смеће од 40 л (јаче, односно 30
или 40 микрона)
Комплет тракасти џогер и канта

паковање

30

паковање

10

пар

10

комад

8.000

комад

4.000

комад

150

комад

2.000

комад

1.000

комад

2

1.
2.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

1
2

Артикли могу бити наведене марке или „одговарајући“.
Уписати назив производа или назив произвођача тог производа

Опис понуђених
добара2

Једничина
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

2

3

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4
(1 Х 2)

5
(1 Х 3)

14.

Магичне крпе

комад

30

15.

литар

200

литар

100

17.

Универзално средство за прање (Ajax
или одговарајуће 1/1)
Средство за чишћење санитарија од
каменца и нечистоћа
Средство за ручно прање судова

литар

50

18.

WC сет (четка са посудом)

комад

10

19.

комад

500

килограм

20

литар

5

комад

20

комад

100

комад

10

25.

Таблете за машину за прање судова
(Calgon или одговарајуће)
Со за машину за прање судова (Calgon
или одговарајуће)
Сјај за машину за прање судова
(Calgon или одговарајуће)
Крпа за судове од пунијег чешљаног
памука
Атестиране памучне (вишекратне)
маске за лице
Медицински алкохол 70% за
дезинфекцију 1л.
Антисепс 1% 250 мл

комад

20

26.

Једнократне (хируршке) маске за лице

комад

500

27.

Медицинско дезинфекционо средство
за пуњење дезобаријера
Медицински гел за суво прање руку

литар

10

литар

5

16.

20.
21.
22.
23.
24.

28.

УКУПНО:

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
(најмање 60 дана)
Рок испоруке
(најкасније 24 сата од појединачне поруџбине)
Место и начин испоруке

Понуђач

________________________

