
СПВ-Школа „ С.Синђелић“                               

Бр.294 од  05.04.2022.г.   

                             

 На основу члана 27.став 1. т.1 Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гл.РС“ бр.91/2019), СПВ-

Школа“ Стеван Синђелић“, упућује:  
                                                                                        
                                             

П   О   З   И   В 
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА- ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 
 

 1.Наручилац 
        Наручилац : СПВ-Школа Стеван Синђелић“ Врање ул .Браће Рибникар бб.. 

        Одговорно лице наручиоца је директор школе. 

        Одговорно лице је одредио комисију за реализацију предметне набавке: Олгица Велковски Николић, 

Јелена Стојановић и Славољуб Ристић, да обаве стручно административне послове за наручиоца. 

     2.Предмет јавне набавке 

      Предмет јавне набавке је набавка добра – дезинфекција, дезинсекција и дератизација, по спецификацији. 

      Средства за реализацију ове јавне набавке обезбеђена су у плану Јавних набавки наручиоца за 2022.год.  

    3.Припремање и подношење понуда 

        Понуђачи припремају и подносе  своје писмене понуде у складу са овим позивом. 

        Уколико се понуде не припреме и поднесу у складу са овим позивом, биће одбијене као неприхватљиве. 

    4.Начин, место и рок подношења понуда. 

        Понуђачи подносе понуде лично или поштом у затвореној коверти на адресу: Средња пољопривредно-

ветеринарска школа „Стеван Синђелић“, ул.Браће Рибникар бб, са назнаком „понуда за дезинфекцију, 

дезинсекцију и дератизацију“ и са пуним називом и адресом на полеђини. 

        Понуде доставити  најкасније до  12.04.2022.год. до 10,00 сати. 

        Све понуде приспеле по истеку рока из претходног става, сматраће се не благовременим и неће бити 

разматране.  

    5. Начин попуњавања обрасца понуде 

          Понуђач попуњава образац понуде тако што: попуњава податке о понуђачу и остале тражене податке.          

     6.Цена Цена је изражена у динарима, без ПДВ-а  по јединици мере и са ПДВ-ом за наведена добра по 

спецификацији. 

    7.Варијантне понуде 

         Понуђачи не могу давати понуде са варијантама. 

          Свако понуђено добро мора имати једну понуђену цену 

          Понуђачи морају попунити све ставке из спецификације. 

          Понуда понуђача који не попуне све ставке из спецификације понуде биће одбијена као 

           неодговарајућа. 

     8.Критеријум за оцењивање понуда 

          Критеријум за оцењивање понуда биће: најнижа  цена, ако цена два или више понуђача буде идентична 

вредноваће се критеријуми рок и начин плаћања, рок важења понуде и начин испоруке. 

     9.Опција понуде 

           Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана подношења. 

      10. Наручилац задржава право да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара 

захтевима наручиоца. 

     11.Отварање понуда 

           Отварање понуда ће се обавити без присуства понуђача, одмах по истеку рока за подношење понуда у 

10,30  часова. 

     12. О отварању понуда сачиниће се службена белешка са препоруком  директору за закључење уговора са   

најповољнијим понуђачем .   

           Учесници поступка - понуђачи  могу извршити увид у службену белешку у просторијама школе. 

          

 

                                                                                                                                                              НАРУЧИЛАЦ                                  
                                                                                                                                                            ______________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пбразац бр.1 

Техничке спецификације са структуром цене 

 

 

Р.бр

. 
Врста услуге Кол. 

Површин

а у м2 

Цена по 1 

м2 у дин. 

 (без ПДВ) 

Цена по 

1 м2 у 

дин. (са 

ПДВ) 

Укупн

а цена 

у 

динар

има  
(без 

ПДВ) 

Укупна цена у 

динарима (са 

ПДВ) 
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3x4x5) (3x4x6) 

1. 

Дератизација 

унутар објеката              

 (2 пута годишње) 

2  2.500 

  

  

3. 
Дезинфекција 

унутар објеката 

(по потреби) 

1 
       2.500 

 

  

  

4. 

Сузбијање крпеља 

на зеленим 

површинама  

(2 пута годишње) 

2 500 

  

  

 У К У П Н О: 
 

 
  

  

 
 

Техничке спецификације са структуром цене  

Услуге дератизације врше се 2 пута годишње, у пролеће и у јесен. 

Дезинфекција ће се вршити 2 пута годишње. 

Услуге сузбијања крпеља на зеленим површинама вршиће се два пута годишње, у пролеће и у јесен. 

 

Понуђачи који нису обвезници ПДВ, уписују исту вредност у пољу у којем се уписује укупна цена 

без ПДВ и у пољу за укупну цену  са ПДВ 

 

 
   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР: најнижа цена; 
 

         -  УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а     _______________________ динара. 
            -  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   _______________________ динара. 
 
 
- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  _______________ календарских  дана,  од дана пријема фактуре. 

 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________________ дана од дана отварања понуда. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања понудe;  

 

 

 

 

 

          Датум_______________                                                             МП.                                                        Потпис понуђача 

                                                                                                                                                                          __________________ 
 

 
 
 
 
 



 
Образац бр.2 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Потпун назив фирме : 
 
 

Седиште : 
 
 

Овлашћено лице за потписивање уговора : 
Име, презиме бр. Личне карте 

 
 

Особа за контакт : 
 
 

Телефон :  

Факс :  

Текући рачун  :   

Назив банке :  

Матични број :  

ПДВ број :  

ПИБ број :  

E-mail :  

 
Датум:                                                МП                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                                                                    ________________________________ 
 
 
 
 
Образац бр.3 
 

ИЗЈАВУ  П ИСПУОЕНПСТИ КРИТЕРИЈУМА 

Ппнуђач_________________________________________________(навести назив ппнуђача) 

Испуоава све услпве из чл.118., 122., 123., 126. Закпна, за предметну јавну набавку, за квалитативни 

избпр привреднпг субјекта и пптврђује да не ппстпје пснпви за искучеое и испуоава захтеване 

критеријуме за избпр привреднпг субјекта. 

 

 

 
Местп:___________                                                                                                                      Ппнуђач 

Датум:___________                                                М. П.                                                       ______________________ 

 

 

 

 


