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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

Број: 24/2020-586 

Датум: 22.05.2020. 
 

Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015, 

14/2015 и 68/2015),  нaручилaц врши 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 3  

У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/20 

 

1. На страни 2/3 Позива за подношење понуда и страни 4/68 Конкурсне документација 

мења се пасус девет у тачки 8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније дана 

28.05.2020. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, 

канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

Саставни део понуде су узорци за „одговарајућа“добра, који се достављају најкасније до 

10:00 часова, задњег дана одређеног за предају понуда, на адресу: “Инфраструктура железнице 

Србије” а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, 

Република Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из 

Сарајевске). 

 

и гласи: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније дана 

29.05.2020. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и 

то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница, 

канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из Сарајевске). 

Саставни део понуде су узорци за „одговарајућа“добра, који се достављају најкасније до 

10:00 часова, задњег дана одређеног за предају понуда, на адресу: “Инфраструктура железнице 

Србије” а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, 

Република Србија – Главна писарница, канцеларија 102, приземље, улаз број III (улаз из 

Сарајевске). 

 

2. На страни 3/3 Позива за подношење понуда и страни 5/68 Конкурсне документација 

мења се тачка 9. Место, време и начин отварања понуда: 

 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 28.05.2020. 

године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице 

Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 101, приземље, улаз број III (улаз из 

Сарајевске).  

 

и гласи: 

 

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 
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Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 29.05.2020. 

године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца, "Инфраструктура железнице 

Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 101, приземље, улаз број III (улаз из 

Сарајевске).  

 

3. На страни 6/68 Конкурсне документације, у оквиру тачке 3.2. Врста, опис, количина 

и техничке карактеристике (спецификације) добара која су предмет набавке:, 
мења се назив за следеће позиције: 

 

6 Средство за прање подова (керамичких) 750ml ком 1500 

 

и гласи: 

 

6 Средство за прање подова (керамичких) 1l ком 1500 

 

 

4. На страни 7/68 Конкурсне документације, у оквиру тачке 3.2. Врста, опис, количина 

и техничке карактеристике (спецификације) добара која су предмет набавке:, 
мења се технички опис за следећу позиције: 

 

6 

Средство за 

прање подова 

(керамичких) 

750ml 

Средство за прање подова, за уклањање 

нечистоћа са плочица и представља 

врсту биоцидног производа ПТ, које 

садржи између 5-15% анјонских 

састојака, са ефектом продужене чистоће 

и ријатног мириса, паковање од 750ml 

„Domestos за брисање подова 

керамичких“ или одговарајуће 

ком 1500 

 
и гласи: 

 

6 

Средство за 

прање подова 

(керамичких) 

1l 

Средство за прање подова, које садржи 

бензисотиазолинон, сапун, не-ионски 

сурфактанти (мање од 5%), цитрал, 

глутарал, мириси, цитронелол, гераниол, 

лимонен, линалол, хексилцинамични 

алдехид, паковање од 1l  

„Mister Proper“ или одговарајуће 

ком 1500 

 

 

5. На страни 12/68 Конкурсне документације, у оквиру тачке 5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНХ УСЛОВА мења се тачка 2 – 

Технички капацитет: 

 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач је дужан да, уз понуду, као и приликом испоруке добара за која је 

наручилац упутио рекламацију, достави: 

1) произвођачке декларације за свако добро под редним бројем од 1 до 

9 из техничке спецификације, у складу са Законом о здравственој 

исправности предмета опште употребе (''Службени гласник РС'', број 

92/11); 
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2) безбедоносне листове, на српском језику, за свако добро под редним 

бројем од 1 до 7 из техничке спецификације; 

3) важеће решење о упису производа у привремену листу биоцидних 

производа, сходно Закону о биоцидним производима (“Службени 

гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 и 2/2015) за добра под 

редним бројем 4 и 6 из техничке спецификације, под називом 

„средство за дезинфекцију и чишћење санитарија 750ml“ и 

„средство за прање подава (керамичких) 750ml“ 

Понуђач је дужан да достави узорке добара, уколико нуде добра која су 

„одговарајућа“,  где је наведено у техничкој спецификацији, као и доказе о 

усаглашености, односно доказ да је понуђено добро одговарајуће добро 

траженом из техничке спецификације, од овлашћене институције 

Доказ: 

Понуђач је дужан да, уз понуду, као и приликом испоруке добара 

за која је наручилац упутио рекламацију, достави:  

o Декларације производа за свако добро под редним бројем 

од 1 до 9 из техничке спецификације, (оригинал са паковања 

или фотокопија са паковања и за све време важења уговора 

производи морају бити испоручивани са таквом декларацијом).  

Декларација мора да садржи: податке о називу и врсти 

производа, саставу и количини, као и друге податке у складу са 

посебним прописима и природом производа, податке о 

произвођачу, земљи порекла, датуму производње и року 

употребе, увознику, као и упозорење на евентуалну опастност 

или штетност. Декларација се мора налазити на производу, 

односно његовом паковању (укључујући привезак, етикету, 

алкицу, омот). Сви подаци морају бити наведени на јасан, лако 

уочљив и читљив начин, на српском језику, на ћириличном 

или латиничном писму. На декларацији производа потребно је 

да постоји ''знак опасности'' тамо где је неопходан. 

o Копије безбедносних листова, за свако добро под редним 

бројем од 1 до 7 из техничке спецификације 

o Копију  важећег решења о упису производа у привремену 

листу биоцидних производа, за артикле под редним бројем 

4 и 6 из техничке спецификације; 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави узорке добара за добра  која 

су „одговарајућа“, где је наведено у техничкој спецификацији, као и 

копију доказа о усаглашености, односно копију доказа да је 

понуђено добро одговарајуће добро траженом из техничке 

спецификације, од овлашћене институције  

o Сваки достављени узорак мора бити видно обележен 

називом понуђача и редним бројем добара из техничке 

спецификације, за које се као узорак доставља 

„одговарајући“ производ;  

o Сваки достављени узорак мора да испуњава све 

техничке карактеристике наведене у техничкој 

спецификацији 

o Уз узорке мора бити достављен и „Списак 

достављених узорака“ у коме ће бити назначен редни 

број, назив узорка, редни број добра из Обрасца понуде 

(техничке спецификације) за које се узорак подноси. 

Понуде понуђача који не испуњавају ове услове или не садрже 

захтевана документа  и доказе биће оцењене као неприхватљиве. 
 

и гласи: 
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2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач је дужан да, уз понуду, као и приликом испоруке добара за која је 

наручилац упутио рекламацију, достави: 

4) произвођачке декларације за свако добро под редним бројем од 1 до 

7 из техничке спецификације, у складу са Законом о здравственој 

исправности предмета опште употребе (''Службени гласник РС'', број 

92/11); 

5) безбедносне листове, на српском језику, за свако добро под редним 

бројем од 1 до 7 из техничке спецификације; 

Понуђач је дужан да достави узорке добара, уколико нуде добра која су 

„одговарајућа“,  где је наведено у техничкој спецификацији, као и доказе о 

усаглашености, односно доказ да је понуђено добро одговарајуће добро 

траженом из техничке спецификације, од овлашћене институције 

Доказ: 

Понуђач је дужан да, уз понуду, као и приликом испоруке добара 

за која је наручилац упутио рекламацију, достави:  

o Декларације производа за свако добро под редним бројем 

од 1 до 7 из техничке спецификације, (оригинал са паковања 

или фотокопија са паковања и за све време важења уговора 

производи морају бити испоручивани са таквом декларацијом).  

Декларација мора да садржи: податке о називу и врсти 

производа, саставу и количини, као и друге податке у складу са 

посебним прописима и природом производа, податке о 

произвођачу, земљи порекла, датуму производње и року 

употребе, увознику, као и упозорење на евентуалну опастност 

или штетност. Декларација се мора налазити на производу, 

односно његовом паковању (укључујући привезак, етикету, 

алкицу, омот). Сви подаци морају бити наведени на јасан, лако 

уочљив и читљив начин, на српском језику, на ћириличном 

или латиничном писму. На декларацији производа потребно је 

да постоји ''знак опасности'' тамо где је неопходан. 

o Копије безбедносних листова, за свако добро под редним 

бројем од 1 до 7 из техничке спецификације 
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави узорке добара за добра  која 

су „одговарајућа“, где је наведено у техничкој спецификацији, као и 

копију доказа о усаглашености, односно копију доказа да је 

понуђено добро одговарајуће добро траженом из техничке 

спецификације, од овлашћене институције  

o Сваки достављени узорак мора бити видно обележен 

називом понуђача и редним бројем добара из техничке 

спецификације, за које се као узорак доставља 

„одговарајући“ производ;  

o Сваки достављени узорак мора да испуњава све 

техничке карактеристике наведене у техничкој 

спецификацији 

o Уз узорке мора бити достављен и „Списак 

достављених узорака“ у коме ће бити назначен редни 

број, назив узорка, редни број добра из Обрасца понуде 

(техничке спецификације) за које се узорак подноси. 

Понуде понуђача који не испуњавају ове услове или не садрже 

захтевана документа  и доказе биће оцењене као неприхватљиве. 

 
6. На страни 35/67 Конкурсне документације, мења се Образац 1 – Образац понуде и дат 

је у прилогу. 
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7. На страни 45/67 Конкурсне документације, мења се Образац 2 – Образац структуре 

цене и дат је у прилогу. 
 

8. На страни 58/67 Конкурсне документације, мења се друга страна модела уговора и дата 

је у прилогу. 

 

9. На страни 55/67 Конкурсне документације, мења се Образац 10 – Образац о 

достављеним документима у понуди и дат је у прилогу. 

 

10. На страни 65/67 Конкурсне документације, мења се Прилог 1 – Технички услови и дат 

је у прилогу. 

 

 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Напомена:  

Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

материјала за хигијену, јавна набавка број 3/20.  

Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном 

конкурсне документације. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 
Комисија за јавну набавку 
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(Образац 1) 
Број понуде:_______________    

Датум:_____________________ 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ,   

Јавна набавка број 3/20 
 

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности материјала 

за хигијену, јавна набавка број 3/20 

Назив понуђача:__________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача:________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________ 

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________ 

Правно лице је у складу са Законом о рачуноводству разврстано као (микро, мало, 

 средње, велико предузеће): _________________________________________________ 

Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________ 

Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________ 

Шифра делатности:_________________________ 

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора. 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  %  

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

  

  

  
 

Р. 

бр 

Назив добара и опис 

захтеваних техничкких 

карактеристика 

Назив добара и и опис 

технички карактеристика 

понуђених добара (обавезно 

попунити) 

Ј.м Количина 
Јединична цена 

у РСД без ПДВ-а 

Износ ПДВ 

у РСД 

Укупна цена  у 

РСД без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 

1. Паста за руке 0,5kg 
Назив:  

ком 950 
   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 

Опис: абразивно 

средство намењено 

прању запрљаних руку, 

са глицерином и 

абразивом 

Опис: 

 Паковање: од 0,5kg Паковање: 

2. 
Течност за прање 

судова 750ml 

Назив: 
ком 600 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 „Mer“ или одговарајуће  
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Састав:  

- од 5 до 15% анјонских 

тензида; 

- мање од 5% 

амфотерних тензида 

Састав:  

- 

 

- 

 

 Паковање: од 750ml Паковање:  

3. 
Течни сапун за прање 

руку 5l 

Назив:  
ком 600 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 

Опис: 

Потребно је да садржи 

воду, натријум хлорид, 

натријум сулфат лаурет, 

глицерин, парфем, ph 

неутралан 

Опис: 

 Паковање: од 5l 
Паковање: 

4. 

Средство за 

дезинфекцију и 

чишћење санитарија 

750ml 

Назив:  

ком 1500 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
„Domestos за 

санитарије“ или 

одговарајуће 

 

 

Опис: средство за 

дезинфекцију и  

чишћење, које уништава 

све познате бактерије и 

представља врсту 

биоцидног производа ПТ 

Опис: 

 
Активна супстанца: 
натријум хипохлориt 

Активна супстанца: 

 

Садржи: 

- <5% избељивача на 

бази хлора 

- <5% нејноски 

сурфактант 

- <5% катјонски 

сурфакант 

Садржи: 

- 

 

- 

 

- 

 Паковање: од 750ml Паковање: 

5. 
Течно абразивно 

средство 500ml 

Назив:  
ком 1500 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
„Axel krema“ или 

одговарајуће 

 

 

Опис: јако абразивно 

средство за чишћење 

санитарија и кухињских 

металних површина од 

inox-a 

Опис: 

 

Садржи: 

- <5% анјонских и 

нејонских сурфактана 

- aлкохоле C12-14 (са 

Садржи: 

- 

 

- 
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парним ознакама) 

етоксиловане <2.5 ЕО  

- сулфате 

- натријумове соли 

- бензенсулфонску 

киселину   

- C10-13 алкил деривате 

- диетаноламид коко 

масних киселина 

- пријатног мириса -

лимун 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Паковање:  од 500ml  

6. 

Средство за прање 

подова (керамичких) 

1l 

Назив:  

ком 1500 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
„Mister Proper“ или 

одговарајуће 

 

 

Опис: средство за прање 

подова  које садржи 

бензисотиазолинон, 

сапун, не-ионски 

сурфактанти (мање од 

5%), цитрал, глутарал, 

мириси, цитронелол, 

гераниол, лимонен, 

линалол, 

хексилцинамични 

алдехид 

Опис: 

 

Садржи:  
бензисотиазолинон, 

сапун, не-ионски 

сурфактанти (мање од 

5%), цитрал, глутарал, 

мириси, цитронелол, 

гераниол, лимонен, 

линалол, 

хексилцинамични 

алдехид 

Садржи: 

 Паковање:  од 1l Паковање: 

7. 
Средство за прање 

подова (паркета) 1l 

Назив:  
ком 1500 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
„Ajakas“ или 

одговарајуће 

 

 

Опис: средство за 

ефикасно прање подова, 
паркетних површина 

Опис: 

 
Садржи:  

<5% нејонских састојака 

Садржи: 

 
Мирис: пријатног 

мириса 

Мирис: 

 Паковање:  од 1l Паковање: 

8. 
Тоалет папир (ролне) 

– двослојни 24/1 

Назив:  
пак 1500 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 
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производа: 

 

 
„Perfex“ или 

одговарајуће 

 

 
Број ролни у комадном 

паковању:  24 

Број ролни у комадном 

паковању: 

 
Број листића у ролни: 

минимално 85 (+/- 5%) 

Број листића у ролни: 

 Боја: бела  Боја: 

 
Степен белине: мин. 

86% 

Степен белине: 

 Састав: целулоза 100% Састав: 

 
Пречник ролне: 108mm 

(+/-1%) 

Пречник ролне: 

 
Дужина папира у 

ролни: 12,96m 

Дужина папира у ролни: 

 
Димензије 

листића:118x93mm (+/- 

1%) 

Димензије листића 

 Број слојева папира: 2 Број слојева папира: 

 Хилзна: од картона Хилзна: 

 

Паковање: 24/1 у ПЕ 

фолији са штампаним 

логом произвођача 

Паковање: 

9. 
Папирни убрус у 

ролни – двослојни 2/1 

Назив:  

пак 600 
   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
„Perfex“ или 

одговарајуће 

 

 
Број ролни у комадном 

паковању:  2 

Број ролни у комадном 

паковању: 

 Боја: бела  Боја: 

 
Степен белине: мин. 

86% 

Степен белине: 

 Састав: целулоза 100% Састав: 

 
Пречник ролне: 105mm 

(+/-1%) 

Пречник ролне: 

 
Дужина папира у 

ролни: 12,96m 

Дужина папира у ролни: 

 Дужина листића:240mm Димензије листића 

 Број слојева папира: 2 Број слојева папира: 

 Хилзна: од картона Хилзна: 

 

Паковање: 2/1 у ПЕ 

фолији са штампаним 

логом произвођача 

Паковање: 

10. 
Заштитне рукавице 

latex универзалне 1/1 

Назив:  

ком 9000 
   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
Опис: универзалне 

рукавице 

Опис: 

 
Израђене: од природног  

latex-а 

Израђене: 

 
Унутрашњост 

рукавица: обложена 

пахуљастим памуком 

Унутрашњост рукавица: 

 
Намена: за вишекратну 

употребу 

Намена: 

 Својства: непромочиве Својства: 
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Дебљине:  минимално 

0,40mm 

Дебљине: 

 

Са:  специјалном 

структуром која спречава 

клизање руку, 

Са: 

 
Паковање: 1 пар 

рукавица у паковању 

Паковање: 

 Величина: средња -М Величина: 

11. Сунђер 10/1 Назив:  пак 500    

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

  

Опис: мањи сунђер за 

прање посуђа са 

абразивном површином 

Опис: 

 
Димензије: минимално 

95x40x65mm (+/- 5%) 

Димензије: 

 
Паковање: 10 комада у 

једном паковању 

Паковање: 

12. Трулекс крпе 5/1 Назив:  пак 500    

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

  

Опис:  Trulex крпе за 

суво и влажно брисање 

свих врста површина 

(дрвених површина, 

намештаја, плочица), без 

абразива 

Опис: 

 
Димензије:  минимално 

160x170mm (+/-5%) 

Димензије: 

 

Паковање: 5 комада 

трулекс крпа у једном 

паковању 

Паковање: 

13. Џакови за смеће 20/1 Назив: пак 6000    

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 Опис: вреће за смеће Опис: 

 Димензије: 500x600mm Димензије: 

 
Дебљина: минимално 40 

микрона 

Дебљина: 

 Боја: црна/плава Боја: 

 

Израђене:  од 

полиетилена који је 

безопасан за околину и 

погодан за рециклажу, а 

приликом сагоревања не 

испушта отровне 

материје 

Израђене: 

 Паковање: од 20 комада Паковање: 

14. Џакови за смеће 10/1 Назив:  пак 3000    

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

  

 Опис: вреће за смеће Опис: 

 Димензије: 1100x700mm Димензије: 

 Дебљина: минимално 40 Дебљина: 



Измене и допуне број 3.  конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ бр. 3/20 11/ 20 

 

микрона 

 Боја: црна/плава Боја: 

 

Израђене:  од 

полиетилена који је 

безопасан за околину и 

погодан за рециклажу, а  

 

приликом сагоревања не 

испушта отровне 

материје 

Израђене: 

 Паковање: од 10 комада Паковање: 

15. 

Бриско са дршком за 

чишћење свих врста 

подова, са кончаним 

улошком 

Паковање: 

ком 220 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 Опис: бриско Опис: 

 Дршка: метална Дршка: 

 Дужина дршке: 1200mm Дужина дршке: 

 
Са: одговарајућим 

кончаним улошком 

Са: 

 
Тежина улошка:  мин. 

180gr 

Тежина улошка: 

 

Паковање: дршка+ 

одговарајући кончани 

уложак 

Паковање: 

16. 

Резервни уложак 

кончани за бриска на 

позицији под редним 

бројем 15 из обрасца 

понуде 

Назив:  

ком 220 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 
 

Опис: одговарајући 

кончани уложак за 

бриска на позицији 15 из 

обрасца понуде 

Опис: 

 
Тежина улошка:  мин. 

180gr 

Тежина улошка: 

 Паковање: 1 комад  Паковање: 

17. 

Каната PVC – посуца 

за бриска са 

цедиљком 

Назив:  

ком 220 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 
Опис:  PVC посуда за 

воду, овалног облика 

Опис: 

 
Спољне димензије 

основе: 18,5x27,7cm 

Спољне димензије основе: 

 Висина: 27cm, Висина: 

 

Облик: полукружна при 

врху димензија: 

25x34,7cm 

Облик: 

 Обод: ширине1,5cm   Обод: 

 
Са: одговарајућим 

додатком за цеђење 

Са: 
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бриска 

 
Запремине: min. 13l, 

max. 14l 

Запремине: 

 
Паковање: 
канта+додатак за цеђење 

бриска 

Паковање: 

 
Напомена:  Прихватљива је посуда за бриска са цедиљком 

другачијих димензија, али запремина исте мора бити min. 

13l, max. 14l 

18. 
Пластична лопатица 

- ђубровник 

Назив:  
ком 220 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 
 

 
Опис: пластична 

лопатица за смеће 

Опис: 

 
Димензије: 
23,5x18,5x9cm 

Димензије: 

 Паковање: 1 комад Паковање: 

19. 

Метла собна – четка 

за чишћење паркета 

са дршком 

Назив:  

ком 220 

   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

 

 Опис: метла собна  

 

Намена: за чишћење 

паркетних и ламинатних 

подова 

 

 
Влакна:  са PVC 

влакнима за чишћење 

 

 
Површина за чишћење: 
30cm 

 

 

Дршка: са 

дрвеном/металном 

дршком 

 

 Дужна дршке: 120cm    

 
Паковање: метла са 

дршком 

 

20. Етил алкохол 75%, 1l 
Назив:  

ком 1500 
   

 
Захтевани технички 

услови: 

Прoизвoђaч: 

 

Комерцијални назив 

производа: 

 

  Опис: етил алкохол Опис: 

 Садржина етанола: 75% Садржина етанола: 

 Паковање:  од 1l Паковање: 

 

Испорука: у складу са 

важећим Законом о 

етанолу 

Испорука: 

Укупна вредност понуде  без ПДВ-а у РСД  

Укупна вредност ПДВ-а у РСД  

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД  

Опција понуде (минимално 90 

дана): 

- ______ дана од дана јавног отварања понуда 

Рок и начин плаћања: 
- 45 дана одложено од дана испостављања исправног рачуна за извршену испоруку 

добара, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара 

Рок и начин испоруке (максимално 

15 дана): 

- испорука ће бити извршена у року од максимално ___ дана од датума пријема 

појединачног налога за испоруку наручиоца, након обостраног потписивања уговора 
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* обавезно попунити све тражене податке 

* обавезно навести техничке карактеристихе понуђених добара, произвођач и комерцијални назив производа 

* обавезно приложити сва захтевана документа 

**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца  

** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 

 

 
 

Напомена:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. 

*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само 

у случају подношења понуде са подизвођачем 
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено 

лице понуђача, чиме  чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су 

пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз 

пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења уговора, према динамици 

утврђеној од стране наручиоца, а на основу појединачних налога за испоруку. 

Испорука по појединачним налозима за испоруку мора бити извршена у целостиу у 

погледу врсте и количине добара назначених у налогу за испоруку 

Место испоруке: 
- Fco стовариште Батајница, Матрозова бб,  према назнаци у налогу за испоруку добара. 

- Понуђач је дужан да сва добра, приликом испоруке унесе у стовариште наручиоца 

Гарантни рок (период прихватања 

рекламације): (минимално 12 

месеци): 

- Гарантни рок за сва добра из обрасца понуде износи ____ месеци, и почиње да тече од 

датума квантититавног пријема добара 

Рок употребе добара (минимално 12 

месеци): 

- Рок употребе за сва добра из обрасца понуде износи минимално ____ месеци и почиње 

да тече од датума испоруке добара у стовариште наручиоца 

У   

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 дана 
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 (Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
за јавну набавку мале вредности материјала за хигијену,  

јавна набавка број 3/20 

 

Р. 

бр 
Назив добра Ј.м. 

Колич

ина 

Јединична 

цена  бeз 

ПДВ-a  

(у РСД)  

ПДВ       

( у 

РСД) 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом  

(у РСД)  

Укупна цена 

без ПДВ-а  

 (у РСД)  

Укупна цена сa 

ПДВ-oм           

(у РСД)  

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4*5) 9 (4*7) 

1 паста за руке 0,5 kg ком 950      

2 
течност за прање 

судова 750ml 
ком 600      

3 
течни сапун за прање 

руку 5l 
ком 600      

4 

средство за 

дезинфекцију и 

чишћење санитарија 

750ml 

ком 1500      

5 
течно абразивно 

средство 500ml 
ком 1500      

6 

средство за прање 

подова (керамичких) 

1l 

ком 1500      

7 
средство за прање 

подова (паркет) 1l 
ком 1500      

8 
тоалет папир (ролне) 

– двослојни 24/1 
пак 1500      

9 
папирни убрус у 

ролни двослојни 2/1 
пак 600      

10 

заштитне рукавице 

latex универзалне 1/1 

(пар) 

ком 9000      

11 сунђер 10/1 пак 500      

12 трулекс крпе 5/1 пак 500      

13 џакови за смеће 20/1 пак 6000      

14 џакови за смеће 10/1 пак 3000      

15 

бриско са дршком за 

чишћење свих врста 

подова, са кончаним 

улошком 

ком 220      

16 

резервни уложак 

кончани за бриска на 

позицији под редним 

бројем 15 из техничке 

специфиакције 

ком 220      

17 
канта PVC – посуда за 

бриска са цедиљком 
ком 220      

18 
пластична лопатица - 

ђубровник 
ком 220      

19 

метла собна – четка за 

чишћење паркета са 

дршком 

ком 220      

20 етил алкохол 75%, 1l ком 1500      

Укупна понуђена вредност добара без ПДВ-а  
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Укупна вредност ПДВ-а   

Укупна понуђена вредност добара са ПДВ-ом  

 

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све 

основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 6. Уписати колико износи ПДВ за сваки тражени артикал. На крају уписати укупан ПДВ предмета набавке; 

 у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  



Измене и допуне број 3.  конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ бр. 3/20 16/ 20 

 

(Образац  10) 
  
 

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ 
за јавну набавку мале вредности материјала за хигијену,  

јавна набавка број 3/20 

* образац попунити заокруживањем понуђених одговора 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди. 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 
У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из 

приложене документације. 

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, оверити и потписати од стране 
сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне 

услове 

 

 

Р.бр. Назив документа Приложено 

1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1  (Образац понуде) Да Не 

2. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1а (Подаци о 

понуђачу у заједничкој понуди)   
Да Не 

3. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1б (Подаци о 

подизвођачу)   
Да Не 

4. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2 (Образац структуре 

цене) 
Да Не 

5. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова 

припреме понуде) 
Да Не 

6. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној 

понуди)  
Да Не 

7. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању 

обавеза проистеклих из других важећих прописа)   
Да Не 

8. 

Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 6 (Изјава понуђача о 

испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН за понуђача – учесника у 

заједничкој понуди)   

Да Не 

9. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 7 (Изјава подизвођача 

о испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН за подизвођача)   
Да Не 

10. 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло 

меница), са меничним овлашћењем, потврдом пословне банке и картоном 

депонованих потписа  
Да Не 

11. 
Изјава понуђача за издавање бланко соло менице на име гаранције за добро 

извршење посла (модел изјаве - Образац 8), печатом оверена и потписана   Да Не 

12. 

Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 9 -  Изјава о 

неопходном пословном капацитету са приложеним референц листама – 

Образац 9а (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације) 

Да 

Да 

Не 

Не 

13. 

Доказ о неопходном техничком капацитету (према упутству из тачке 5.2. 

конкурсне документације) 
1) Декларацију производа за позције од 1 до 7 из обрасца понуде 

2) Копије безбедносних листова за позиције редним бројем од 1 до 7 из обрасца 

понуде 

Узорке добара за   која су „одговарајућа“ добрима наведеним у техничкој 

спецификацији, као и копију доказа, издатог од стране овлашћене институције  да је 

понуђено добро одговарајуће добру из техничке спецификације  

 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

 

Не 

Не 

 

Не 

 

 

14. 
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 10 (Образац о 

достављеним документима у понуди)   Да Не 

15. Модел уговора  Да Не 

 

У 

  

 

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

дана 
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Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: 

Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26  назив банке:  

Комерцијална банка, које заступа по Решењу о преносу овлашћења број 1/2018-1261     

од 04.05.2018. године, директор Сектора за правне послове Сања Мараш, мастер 

правник (у даљем тексту: Купац) 

 

и 

______________________________________, са седиштем у:_______________ улица: 

__________________________ МБ: ___________, ПИБ: _____________ број рачуна: 

_____________________ назив банке: ___________________________, које заступа 

директор___________________________________(у даљем тексту Продавац), са 

друге стране (Продавац наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди 

_____________________________,ул.____________________из ___________________), 

_____________________________,ул.____________________из ___________________),  

закључују : 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  

материјала за хигијену 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу 

купопродајe материјала за хигијену и то: 
 

Р. 

бр 
Назив добра Ј.м. 

Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а у дин. 

Вредност без 

ПДВ-а у дин. 

1. Паста за руке 0,5 kg ком 950   

2. Течност за прање судова 750ml ком 600   

3. Течни сапун за прање руку 5l ком 600   

4. 
Средство за дезинфекцију и 

чишћење санитарија 750ml 
ком 1500 

  

5. Течно абразивно средство 500ml ком 1500   

6. 
Средство за прање подова 

(керамичких) 1l 
ком 1500 

  

7. 
Средство за прање подова 

(паркет) 1l 
ком 1500 

  

8. 
Тоалет папир (ролне) – двослојни 

24/1 
пак 1500 

  

9. 
Папирни убрус у ролни двослојни 

2/1 
пак 600 

  

10. 
Заштитне рукавице latex 

универзалне 1/1 (пар) 
ком 9000 

  

11. Сунђер 10/1 пак 500   

12. Трулекс крпе 5/1 пак 500   

13. Џакови за смеће 20/1 пак 6000   

14. Џакови за смеће 10/1 пак 3000   

15. 

Бриско са дршком за чишћење 

свих врста подова, са кончаним 

улошком 

ком 220 
  

16. 
Резервни уложак кончани за 

бриска на позицији под редним  
ком 220 
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Прилог 1 – Технички услови 

 

Ред. 

број 
Назив добара Опис добара 

Јед.  

мере 
Количина 

1 
Паста за руке 

0,5 kg 

Абразивно средство намењено прању 

запрљаних руку са глицерином и 

абразивом; паковање од 0,5 kg 
ком 950 

2 
Течност за 

прање судова 

750ml 

Садржи од 5 до 15% анјонских тензида и 

мање од 5% амфотерних тензида; паковање 

од 750ml 

„Меr“ или одговарајуће 

ком 600 

3 
Течни сапун за 

прање руку 5l 

Течни сапун за прање руку потребно је да 

садржи воду, натријум хлорид, натријум 

сулфат лаурет, глицерин, парфем, ph 

неутралан; паковање 5l 

ком 600 

4 

Средство за 

дезинфекцију и 

чишћење 

санитарија 

750ml 

Средство за дезинфекцију и чишћење, које 

уништава све познате бактерији и 

представља врсту биоцидног производа 

ПТ, активна супстанца: натријум 

хипохлорит; садржи <5% избељивача на 

бази хлора, <5% нејонски сурфактант, <5% 

катјонски супфактант; паковање од 750ml 

„Domestos за санитарије“ или 

одговарајуће 

ком 1500 

5 
Течно 

абразивно 

средство 500ml 

Јако абразивно средство за чишћење 

санитарија и кухињских металних 

површина од inox-а, садржи мање од 5% 

анјонских и нејонских сурфактана; 

алкохоле C12-14 (са париним ознакама) 

етоксиловане  <2.5 EO, сулфати, 

натријумове соли, бензенсулфонску 

киселину C10-13 алкил деривати, 

диетаноламид коко масних киселина, 

пријатног мириса лимуна, паковање од 

500ml 

„Axel krema“ или одговарајуће 

ком 1500 

6 
Средство за 

прање подова 

(керамичких) 1l 

Средство за прање подова, које садржи 

бензисотиазолинон, сапун, не-ионски 

сурфактанти (мање од 5%), цитрал, 

глутарал, мириси, цитронелол, гераниол, 

лимонен, линалол, хексилцинамични 

алдехид, паковање од 1l  

„Mister Proper“ или одговарајуће 

ком 1500 

7 
Средство за 

прање подова 

(паркет) 1l 

Средство за ефикасно прање подова, 

паркетних површина, садржи мање од 5% 

нејонских састојака, пријатног мириса, 

паковање од 1l 

„Ajaks“ или одговарајуће 

ком 1500 

8 
Тоалет папир 

(ролне) – 

двослојни 24/1 

Број ролни у комадном паковању 24, број 

листића у ролни минимално 85 (+/- 5%), 

боја бела (степен белине мин. 86%), 

целулоза 100%, пречник ролне 108mm (+/-

1%), дужина папира у ролни 12,96m, 

димензије листића 118x93mm (+/- 1%), 

број слојева папира: 2, хилзна од картона, 

паковање 24/1 у ПЕ фолији са штампаним 

логом произвођача 

„Perfex“ или одговарајуће 

ком 1500 
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9 
Папирни убрус 

у ролни 

двослојни 2/1 

Број ролни у комадном паковању: 2, боја 

бела (степен белине минимално 86%), 

целулоза 100%, пречник ролне 105mm (+/- 

1%), дужина папира у ролни 12,96m, 

дужина листића 240mm, број слојева 

папира: 2, хилзна од картона, паковање 2/1 

у ПЕ фолији са штампаним логом 

произвођача 

„Perfex“ или одговарајуће 

ком 600 

10 

Заштитне 

рукавице latex 

универзалне 

1/1 (пар) 

Универзалне рукавице од природног latex-а 

са обложеном унутрашношћу (унутра 

пахуљасти памук), намењену су за 

вишекратну употребу, непромочиве, 

дебљине минимално 0,40mm и са 

специјалном структуром која спречава 

клизање из руку, 1 пар рукавица у 

паковању  (средње величине -М) 

ком 9000 

11 Сунђер 10/1 

Мањи сунђер за прање посуђа са 

абразивном површином, минимално 

95x40x65mm (+/- 5%), 10 комада у једном 

паковању 

ком 500 

12 
Трулекс крпе 

5/1 

Trulex крпе за суво и влажно брисање свих 

врста површина (дрвених површина, 

намештаја, плочица), без абразива, 

димензија минимално 160x170mm (+/-5%), 

паковање са 5 комада трулекс крпа 

ком 500 

13 
Џакови за 

смеће 20/1 

Вреће за смеће, димензија 500x600mm, 

дебљине минимално 40 микрона, боја 

црна/плава, од полиетилена који је 

безопасан за околину и погодан за 

рециклажу, а приликом сагоревања не 

испушта отровне материје, паковање од 20 

комада 

ком 6000 

14 
Џакови за 

смеће 10/1 

Вреће за смеће, димензија 1100x700mm, 

дебљине минимално 40 микрона, боја 

црна/плава, од полиетилена који је 

безопасан за околину и погодан за 

рециклажу, а приликом сагоревања не 

испушта отровне материје, паковање од 10 

комада 

ком 3000 

15 

Бриско са 

дршком за 

чишћење свих 

врста подова, 

са кончаним 

улошком 

Бриско са металном дршком дужине 

1200mm, са одговарајућим кончаним 

улошком од мин. 180gr 
ком 220 

16 

Резервни 

уложак 

кончани за 

бриска на 

позицији под 

редним бројем 

15 из техничке 

специфиакције 

Одговарајући кончани уложак за бриска од 

мин. 180gr, 1 комад у паковању 
ком 220 
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17 

Канта PVC – 

посуда за 

бриска са 

цедиљком 

PVC посуда за воду, овалног облика, 

спољне димензије основе: 18,5x27,7cm, 

висине 27cm, полукружна при врху 

25x34,7cm, обод ширине1,5cm  са 

одговарајућим додатком за цеђење бриска, 

запремине min. 13l, max. 14l 

Прихватљива је посуда за бриска са 

цедиљком другачијих димензија, али 
запремина исте мора бити min. 13l, max. 

14l 

ком 220 

18 
Пластична 

лопатица - 

ђубровник 

Пластична лопатица за смеће димензија 

23,5x18,5x9cm 
ком 220 

19 

Метла собна – 

четка за 

чишћење 

паркета са 

дршком 

Метла собна, намењена за чишћење 

паркетних и ламинатних подова, са PVC 

влакнима за чишћење, површине за 

чишћење 30cm, са дрвеном/металном 

дршком дужине 120cm 

ком 220 

20 
Етил алкохол 

75%, 1l 
Паковање од 1l ком 1500 

 

Продавац је дужан да и приликом испоруке добара, за која је Купац упутио рекламацију, 

достави: 

1) произвођачке декларације за позиције од 1 до 7 из техничке спецификације, у складу са 

Законом о здравственој исправности предмета опште употребе (''Службени гласник 

РС'', број 92/11); 

a. Декларација мора да садржи: податке о називу и врсти производа, саставу и 

количини, као и друге податке у складу са посебним прописима и природом 

производа, податке о произвођачу, земљи порекла, датуму производње и року 

употребе, увознику, као и упозорење на евентуалну опастност или штетност. 

Декларација се мора налазити на производу, односно његовом паковању 

(укључујући привезак, етикету, алкицу, омот). Сви подаци морају бити 

наведени на јасан, лако уочљив и читљив начин, на српском језику, на 

ћириличном или латиничном писму. На декларацији производа потребно је да 

постоји ''знак опасности'' тамо где је неопходан. 

2) Копије безбедносних листова, за добра под редним бројем од 1 до 7 из техничке 

спецификације; 
 

 

             За ПРОДАВЦА:                                             
      ______________________              
       Генерални директор/директор                 

       (заокружити) 

       

      ________________________                   

(   )                     
       Име и презиме 

 


