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Туристичка организација 
Општине Бабушница 
Ул. Ратка Павловића бр.3 
18330 Бабушница  
 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
Понуда бр.__________  од  __________________  набавку  -  НАБАВКА 
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ  
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: 
 
Адреса понуђача: 
 
Матични број понуђача: 
 
Порески идентификациони број понуђача  
(ПИБ):  
Име особе за контакт: 
 
Електронска адреса понуђача (е-mail): 
 
Телефон: 
 
Телефакс: 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
2.1. Опис предмета набавке  
 
Предмет ове набавке је испорука хемијских средстава за пречишћавање базена 
на купалишном комплексу за време купалишне сезоне 2021. према потребама 
Наручиоца, до 8.000 кг Натријум хипохлорита, до 3.000 кг Сумпорне киселине 
и Алуминијум сулфата до 500 кг ( процењене количине на основу утрошака у 
претходним годинама ), с тим да Наручилац не мора поручити целокупну 
количину из предметне набавке. 
  
2.2. Квалитет  
 
Производи који се користе за причишћавање воде базена а који су предмет јавне 
набавке, морају бити регистровани у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине. 
Хемија мора да испуњава следеће стандарде : 
- Натријум хипохлорит min 12,5% активног хлора JUS H.B1.105 ,   
- Сумпорна киселина - техничка JUS H.B1.Akt.mat.: 40% H2SO4) . 
 
3.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
 
Контролу испоруке добара, у смислу квалитета, врше надлежни државни органи 
за послове испитивања квалитета. Контролу испоручених количина врши 
овлашћено лице Наручиоца. За добра  мора бити достављен безбедности лист. 
 
3.4. Рок испоруке  
 
Рок испоруке добара: континуирано у току купалишне сезоне 2021 и према  
потребама наручиоца од дана закључења уговора.  
 
3.5. Место испоруке  
 
Купалишни комплекс, ул. Стевана Синђелића бб, Бабушница.  
 
3.6. Амбалажа и паковање: 
- Натријум хипохлорит - технички (у раствору)  - Паковања у бурадима не 
већим од 80 килограма, 
 
- Сумпорна киселина - техничка JUS H.B1.Akt.mat.: 40% H2SO4 
(Паковања у бурадима не већим од 80 килограма, 
 
- Алуминијум сулфат (у врећама до 50 килограма). 
 
3.7.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у законском року од 45 дана 
од дана пријема рачуна за стварно испоручене количине предметних добара. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Јединична цена у понуди не може да 
се мења. Варијације нису дозвољене. 
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Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатни 
услов за учешће у поступку набавке, дефинисане чл.114-117. Закона о јавним 
набавка, („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/2019),  и то : 
 
Доказ: оверена фотокопија дозволе за обављање делатности промета нарочито 
опасних хемикалија издата од надлежних министарстава.  
 
Својим потписом понуђач потврђује да не постоје основи за искључење из члана 
111. Закона о јавним набавкама, као и да испуњава горе наведени додатни услов. 
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3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Р.б. Назив артикла Јединица 

мере 
Јединична 

цена 
Процењене 
количине * 

 

Укупно без 
ПДВ-а 

(6 = 4 х 5) 
1 2 3 4 5 6  
1. Натријум 

хипохлорит 
-технички (у 

раствору) 
 (Паковања у 
бурадима не 
већим од 80 
килограма) 

кг.  8.000  

2. Сумпорна 
киселина 
 техничка 

JUS 
H.B1.Akt.mat.:40% 

H2SO4 
(Паковања у 
бурадима не 
већим од 80 
килограма) 

кг.  3.000  

3. Алуминијум 
сулфат (у врећама 
до 50 килограма) 

кг.  500,00  

 

  Укупно без ПДВ-а:  

  ПДВ 20%   

  Укупно са ПДВ-ом:   
                                                              
Датум                                                                                                Понуђач 
                                                        М.П.    ___________________ 
_____________ 
 
 
 
 Количине су процењене на основу утрошака из предходног периода. Наручилац је дао 

приближну количину коју намерава да купи (до 8.000 кг Натријум хипохлорита, до 3.000 
кг Сумпорне киселине и Алуминијум сулфата до 500 кг ) за купалишну сезону а стварна 
количина се може разликовати у зависности од потреба. Испорука добара је ф-ко купац 
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Предмет: Набавка хемијских средстава за пречишћавање  воде на купалишном 
комплексу - купалишна сезона 2021 
Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ - ом  

Испорука предметних добара:  
- у року од три до седам дана од  

дана наручивања,         
- сукцесивно по захтеву 

наручиоца, 
 

 
 
_____________________ дана 

Начин плаћања:  
 - у року од 15 до 45 календарских дана од 
дана фактурисања за стварно испоручене 
количине предметних добара. 

 
_______________________  дана          

Рок важења понуде до краја септембра 
2021. године  

_____________________       

 
 за рангирање понуда ће се упоређивати укупна цена без ПДВ-а  
 у  укупну цену треба да буду урачунати сви трошкови које добављач  има приликом 

реализације исте за дато добро и количину из табеле. Појединачне цене артикала се не 
смеју мењати без објективних разлога. 

 уколико понуђач није обвезник ПДВ-а, у колони за ПДВ то и написати. 
 Кријеријум за избор најповољније понуде биће најнижа понуђена цена. У случају истих 

цена повољнија је понуда која има краћи рок испоруке. Уколико је и рок испоруке исти 
најповољнија понуда ће се бирати жребањем. 

 
 
 
Датум                                                                                                Понуђач 
                                                        М.П.     
________________ ________________ 


