
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ  

 

ПРЕДМЕТ: ОНУ 01/2021- Набавка услуге дезинсекције и дератизације 
 

Поштовани, 
 

Општа болница Ваљево, Ул. Синђелићева број 62, Ваљево (у даљем тексту: 
Наручилац), спроводи поступак набавке на се Закон о јавним набавкама не 
примењује у складу са чл.27.став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник 
РС” бр. 91/19) 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуга - Набавка услуга дезинсекције 
и дератизације. 
Молимо да Вашу понуду доставите у складу са следећим параметрима: 

Рок за 
достављање 
понуда 

12.07.2021.године до 12 часова 

Начин 
достављања 
понуде 

Понуђач понуду подноси путем електронске поште  на адресу : 
Електронска  адреса: dragica.obradovic@zcvaljevo.com   
Са назнаком: за  ОНУ 01/2021 

Обавезни 
елементи 
понуде 
достављају се 
скенирани 
електронски 

Електронски се доставља: 
1. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде 
2. Решење надлежног министарства (министарство здравља) за 
обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
3. Хемијска карта и/или безбедносни лист 
4. Решење од Агенције за хемикалије да је производ 
регистрован 
5. Рeшeњe нaдлeжних oргaнa зa прeпaрaтe кojи ће сe кoристити 
зa дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу, а који трeбa дa буду нaмeњeни 
зa jaву упoтрeбу у здрaвствeним устaнoвaмa и oдoбрeни oд 
стрaнe нaдлeжних oргaнa.. Доказ: издата рeшeњa (да важе до 
краја јула 2022.године) нaдлeжних oргaнa зa прeпaрaтe кojи ће 
сe кoристити зa дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу у ОБ Ваљево, а 
који трeбa дa буду нaмeњeни зa jaвну упoтрeбу у здрaвствeним 
устaнoвaмa и oдoбрeни oд стрaнe нaдлeжних oргaнa. 
6. Минимум кадровског капацитета (доставити скениране 
обрасце М-А или М-3-А (за сваког радника појединачно)  или  
други доказ о ангажовању (уговор о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној 
сарадњи исл.) који морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке) : 

-један епидемиолог 
-један сан.еколошки инжењер 
-четри сан.еколошка техничара 
-два техничара ССС 

7. Попуњен, потписан и оверен Модел уговора 

Китеријум за 
избор 
најповољније 
понуде 

Најнижа понуђена цена 



 

Китеријум за 
доделу уговора 
у случају када 
више понуђача 
нуди исту цену  

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком 
ценом, биће изабрана она понуда понуђача који понуди дужи 
рок важења понуде 

Контакт Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је e-
mail: dragica.obradovic@zcvaljevo.com   

Рок за 
доношење 
одлуке о 
додели уговора 

Оквирно 5 дана 

 
 

 
 



 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА  ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ 
 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Величина предузећа:  

Лице за контакт, телефон, факс, е-mail:  

Позиција и Лице одговорно за потписивање 
уговора: 

 

Порески идентификациони број / матични бр:   

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Р.БР Назив услуге Јединица 
мере Количина Јединична цена  

без ПДВ-а по третману 
Стопа 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 
(4 х 5)

Гаранција на извршену 
услугу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Дезинсекција и дератизација за 
потребе Опште болнице Ваљево 
Површина простора 31.405 м2 

третман 3 
  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:  
 ИЗНОС ПДВ-а:  
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  

НАПОМЕНА: Давалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца (корисника услуге), у свим његовим објектима у оквиру Опште болнице 
Ваљево, у оквиру површина наведених у обрасцу понуде, спроводи превентивне дезинсекције и дератизације три пута на период од 
једне године (све кухиње у Општој болници Ваљево одрадиће се гелом), у складу са захтевима и потребама наручиоца.  Давалац услуге 
ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама Наручиоца. 
 
ПРЕПАРАТИ КОЈИ ЋЕ СЕ  КОРИСТИТИ ПРИ ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ( попунити табелу)  

 Ред.  
бр.  

НАЗИВ ПРЕПАРАТА  НАМЕНА ПРЕПАРАТА  ПРОИЗВОЂАЧ  ГРУПА ОТРОВА  

А Препарати за дезинсекцију:    
     
     
     
     
     



 

 Ред.  
бр.  

НАЗИВ ПРЕПАРАТА  НАМЕНА ПРЕПАРАТА  ПРОИЗВОЂАЧ  ГРУПА ОТРОВА  

Б Препарати за дератизацију:    
     
     
     
     
     

 
Давалац услуге је дужан да обезбеди саве препарате потребне за предметну услугу.  

Препарати који ће се користити при раду код инсектицида морају имати следећа еколошка својства: мала отровност по човека и корисне 
организме (III група отрова), одсуство фумигантног (испаравајућег) дејства, одсуство иритабилности и непријатног мириса, одсуство 
трагова третмана (мрља). Такође препарати који ће се користити код инсектицида морају имати и следећу биолошку ефикасност: широк 
спектар дејства, одсуство резистeнције (отпорости) третираних инсеката, висока ефикасност, резидуалност (дуготрајност) заштите 
простора (предност микрокапсули-раним суспензијама).  

Препарати који ће се користити при раду код родентицида морају имати следећа еколошка својства: мала отровност по човека и 
корисне организме (III група отрова) – предност антикоагулантима друге генерације, одложено деловање – предност антикоагулантима 
друге генерације. Биолошка ефикасност ових препарата огледа се у високој ефикасности – предност антикоаглантима друге генерације и 
одсуству резистентности (отпорности) – предност антикоагулантима друге генерације.  

 
Давалац услуге је доставио списак препарата које намерава да користи за цео поступак предметне услуге, у Обрасцу понуде 

оверен од стране одговорног лица Даваоца услуге којом се обавезује да ће користити искључиво препарате који су дати у наведеном 
списку. Давалац услуге је доставио и одговарајућа решења о стављању препарата у промет у јавној хигијени са техничком 
документацијом (упутством за примену и безбедносним листом) за препарате наведене у списку, који су саставни део Уговора. 

 
Давалац услуге се обавезује да послове дезинсекције и дератизације, извршава благовремено и квалитетно, средствима чија је 

ефикасност утврђена и употреба одобрена и да Наручиоцу (кориснику услуге) достава извештај после сваког третмана са овереним 
потврдама о извршеним услугама. Давалац услуге се обавезује да о свом трошку обнови радове у објекту уколико се у периоду између 
редовних третмана појави инфестација изнад дозвољеног нивоа као последица пропуста у раду даваоца услуге. 
 
ОПШТИ  УСЛОВИ  ПОНУДЕ : 
 
1. Рок и начин плаћања  : 90 дана од испостављања фактуре и радног налога за извршан третман  
 
2. Долазак по позиву 24 часа    
 
3. Рок важења понуде : .....................................(100 дана минимални рок) 
 



 

4. Понуђач је обавезан да уз понуду достави електронски следећа скенирана документа: 
1. фотокопију Решење надлежног министарства (министарство здравља) за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације 
2. Хемијска карта и/или безбедносни лист 
3. Решење од Агенције за хемикалије да је производ регистрован 
4. Рeшeњe нaдлeжних oргaнa зa прeпaрaтe кojи ће сe кoристити зa дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу, а који трeбa дa буду нaмeњeни зa 
jaву упoтрeбу у здрaвствeним устaнoвaмa и oдoбрeни oд стрaнe нaдлeжних oргaнa. Доказ: Издата рeшeњa (да важе до краја јула 
2022.године) нaдлeжних oргaнa зa прeпaрaтe кojи ће сe кoристити зa дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу у ОБ Ваљево, а који трeбa дa 
буду нaмeњeни зa jaвну упoтрeбу у здрaвствeним устaнoвaмa и oдoбрeни oд стрaнe нaдлeжних oргaнa. 
5. Минимум кадровског капацитета (доставити скениран образац М-А или М-3-А (за сваког радника појединачно)  или  други доказ 
о ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) који 
морају бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке) : 
-један епидемиолог 
-један сан.еколошки инжењер 
-четри сан.еколошка техничара 
-два техничара ССС 
 
 
 
 
 

 
              М.П.           ______________________
  

                                                                                                                                                                                    Овлашћено лице понуђача          



 

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ 
  
1. ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 17862120 ПИБ бр. 
108230168, број рачуна: 840-856661-63 који се води код Управе за трезор, кога заступа в.д. 
директор Опште болнице Ваљево Др Зоран Ђурић, као Наручиоца, с једне стране, у даљем тексту 
Уговора “НАРУЧИЛАЦ” 
и  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . . 
Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа директор . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . као даваоца услуге, с друге стране, у дељем тексту Уговора “ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ”. 
 
Дана __.__.2021. године закључују 
 

УГОВОР БР. ХХ 
         ПРЕДМЕТ УГОВОРА/ 

Члан 1. 
         Члан 1. 

 Предмет Уговора је услуге дезинсекције и дератизације у објектима Опште болнице Ваљево 
РБ Објекат Адреса Површина м2 

1 Објекат Хируршког блока Пастерова бб, Ваљево 14.670
2 Објекат Поликлиника Пастерова бб, Ваљево 2.888
3 Објекат Неурологије и перијатрије  Пастерова бб, Ваљево 1.038
4 Објекат котларница Пастерова бб, Ваљево 450
5 Објекат старе(Руска) болнице Пастерова бб, Ваљево 3.172
6 Подземна комуникација  Пастерова бб, Ваљево 615
7 Објекат Грудног одељења Пастерова бб, Ваљево 4.300
8 Управна зграда Синђелићева 62, Ваљево 1.146
9 Центар за ментално здравље и психијатрија Синђелићева 62, Ваљево 2.126
 
за коју набавку је Давалац услуге изабран као најповољнији прикупљањем понуда од стране 
регистрованих правних лица за овакав вид услуге. Уговор се закључује на период од једне године, 
а ступа на снагу …………….2021.године. 
 Саставни део овог Уговора чини Понуда Даваоца услуге  од ………..2021. г. Пристигла код 
наручиоца електронским путем (……….2021.г.), заведена под бројем ОБВ-01-…….. 
 

Члан 2. 
 Цена предмета из Чл. 1. Уговорана паритету Општа болница Ваљево износи (сагласно датој 
понуди ):  
 

Ред. 
број Назив услуге Јединица 

мере 
Коли- 
чина 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а

Јединична 
цена  

Са ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7

1 
Дезинсекција и дератизација за 
потребе Опште болнице Ваљево 
Површина простора 31.405 м2 

третман 3 
  

 
 Начин плаћања: 90 дана од испостављања фактуре и радног налога за извршан третман.  

 
Члан 3. 

Рок за отпочињање услуге дезинсекције из Чл.1 Уговора је 24 сатa од дана пријема позива 
Наручиоца за потребом извођења услуге. Рок за завршетак услуге је 2 сата. 

Давалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца (корисника услуге), у свим његовим 
објектима у оквиру Опште болнице Ваљево, у оквиру површина наведених у чл.2 овог уговора, 
спроводи превентивне дезинсекције и дератизације три пута на период од једне године( све кухиње 
у Општој болници Ваљево одрадиће се гелом), у складу са захтевима и потребама наручиоца.  



 

Давалац услуге ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама Наручиоца. 
 

Члан 4. 
Давалац услуге је дужан да обезбеди све препарате потребне за предметну услугу.  

Препарати који ће се користити при раду код инсектицида морају имати следећа еколошка својства: 
мала отровност по човека и корисне организме (III група отрова), одсуство фумигантног 
(испаравајућег) дејства, одсуство иритабилности и непријатног мириса, одсуство трагова третмана 
(мрља). Такође препарати који ће се користити код инсектицида морају имати и следећу биолошку 
ефикасност: широк спектар дејства, одсуство резистeнције (отпорости) третираних инсеката, 
висока ефикасност, резидуалност (дуготрајност) заштите простора (предност микрокапсули-раним 
суспензијама).  

Препарати који ће се користити при раду код родентицида морају имати следећа еколошка 
својства: мала отровност по човека и корисне организме (III група отрова) – предност 
антикоагулантима друге генерације, одложено деловање – предност антикоагулантима друге 
генерације. Биолошка ефикасност ових препарата огледа се у високој ефикасности – предност 
антикоаглантима друге генерације и одсуству резистентности (отпорности) – предност 
антикоагулантима друге генерације.  

Давалац услуге се обавезује да послове дезинсекције и дератизације, извршава 
благовремено и квалитетно, средствима чија је ефикасност утврђена и употреба одобрена и да 
Наручиоцу (кориснику услуге) достава извештај после сваког третмана са овереним потврдама о 
извршеним услугама. Давалац услуге се обавезује да о свом трошку обнови радове у објекту 
уколико се у периоду између редовних третмана појави инфестација изнад дозвољеног нивоа као 
последица пропуста у раду даваоца услуге. Давалац услуге је доставио списак препарата које 
намерава да користи за цео поступак предметне услуге, у Обрасцу понуде оверен од стране 
одговорног лица Даваоца услуге којом се обавезује да ће користити искључиво препарате који су 
дати у наведеном списку. Давалац услуге је доставио и одговарајућа решења о стављању 
препарата у промет у јавној хигијени са техничком документацијом (упутством за примену и 
безбедносним листом) за препарате наведене у списку, који су саставни део Уговора. 

 
Члан 5. 

Давалац услуге се обавезује да послове, из чл.2. Овог Уговора,  извршава благовремено и 
квалитетно, средствима чија је ефикасност утврђена и употреба одобрена и да Наручиоцу (кориснику 
услуге) достава извештај после сваког третмана са овереним потврдама о извршеним услугама. 
Давалац услуге се обавезује да о свом трошку обнови радове у објекту уколико се у периоду између 
редовних третмана појави инфестација изнад дозвољеног нивоа као последица пропуста у раду 
даваоца услуге. 
 

Члан 6. 
За праћење реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна овог уговора у име 

наручиоца овлашћује се Марија Петрић. 
 

Члан 7. 
          Квалитет извршене услуге из Чл.1 Уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим и 
међународним стандардима за ту врсту услуге.  

 
Члан 8. 

 Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој форми. 
Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга страна не 
испуњава или нередовно испуњава своје уговором преузете обавезе. Страна која намерава да 
раскине Уговор дужна је другу уговорну страну писменим путем обавестити о својој намени. По 
протеку 15 дана од дана пријема писменог обавештења уговор ће се сматрати раскинутим. 
 Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати одредбе Закона 
о облигационим односима.  
 

Члан 9. 
 Уговорне стране се обавезују да ће све спорове у вези са овим Уговором и поводом њега 
решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти, а за случај непостизања споразума 
прихватају надлежност Привредног суда суда у Ваљеву. 



 

 
Члан 10. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четри) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка припада 
свакој од уговорних страна. 
 
 
 
 
       ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                      ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ: 
 
..................................................                                             ………..........................................       
др Зоран Ђурић, в.д. директор                                                                 , директор 
 
 


