
AКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Датум: 08.03.2021.године 

Дел.број: 01-151/2021-07 

  

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 76. 

Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и 

набавки друштвених и других посебних услуга и Одлуке о покретању поступка набавке дел.бр.01-

150/2021-07 од 08.03.2021. године, Академија васпитачко-медицинских струковних студија (даље: 

Наручилац) упућује: 

 

Позив за достављање понуда за набавку на коју се Закон не примењује 

бр.07-2.2.15/21: Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције 

 

Подаци о наручиоцу: 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија. 

Адреса: Балканска 18, 37000 Крушевац. 

ПИБ: 111540278. 

МБ: 17922076. 

Шифра делатности: 8542 -високо образовање. 

Особа за контакт: Никола Миљковић, руководилац послова набавки. 

е-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com 

Предмет набавке: Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције. 

Рок за достављање понуда 12.03.2021. године до 12:00 часова 

Начин достављања понуда На e-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 

Критеријум за избор најповољније понуде Најниже понуђена цена 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 3 дана од истека рока за 

достављање понуда. 

Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 

- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ВРСТА УСЛУГЕ ПОВРШИНА КОЈА СЕ ТРЕТИРА 

Крушевац Дезинфекција, дезинсекција, дератизација 2.562 М2 

Ћуприја Дезинфекција, дезинсекција, дератизација 6.600 М2 

Алексинац Дезинфекција, дезинсекција, дератизација 2.177 М2 

 УКУПНО: 11.339 М2 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

Циљ набавке: Закључивање једногодишњег уговора са најповољнијим понуђачем. 

Услов за учествовање у поступку набавке: 

1. Извод из АПР-а (прилаже уз понуду); 

2. Решење Министарства здравља за обављање предметне делатности (прилаже уз понуду); 

3. Листа препарата који ће се користити у раду (прилаже уз понуду). 

Све услуге наведене у табели спецификације извршилац услуга у обавези је да обави најмање 2 

пута у току важења уговора на свим објектима. 

Извршилац прихвата обавезу интервенције о свом трошку на основу ванредних потреба, као и 

на основу рекламације, неограничени број пута, на захтев одговорног или овлашћеног лица 

Наручиоца. 

Рок за извођење ванредних интервенција: 24 часа по позиву Наручиоца. 

Начин плаћања: по свакој обављеној услузи.  

Рок плаћа: 45 дана од извршења услуге и пријема рачуна. 

 

Руководилац послова јавних набавки 
Никола Миљковић, дипл.правник 

 

________________________ 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ 

бр.07-2.2.15/21: Услуге дезинфекције, дератизације и дезинсекције 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Одговорно лице  

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ 

ВРСТА УСЛУГЕ ПОВРШИНА КОЈА СЕ 

ТРЕТИРА 

Крушевац Дезинфекција, дезинсекција, 

дератизација 
2.562 М2 

Ћуприја Дезинфекција, дезинсекција, 

дератизација 
6.600 М2 

Алексинац Дезинфекција, дезинсекција, 

дератизација 
2.177 М2 

 УКУПНО: 11.339 М2 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

Циљ набавке: Закључивање једногодишњег уговора са најповољнијим понуђачем. 

Услов за учествовање у поступку набавке: 

1. Извод из АПР-а (прилаже уз понуду); 

2. Решење Министарства здравља за обављање предметне делатности (прилаже уз понуду); 

3. Листа препарата који ће се користити у раду (прилаже уз понуду). 

Све услуге наведене у табели спецификације извршилац услуга у обавези је да обави најмање 2 

пута у току важења уговора на свим објектима. 

Извршилац прихвата обавезу интервенције о свом трошку на основу ванредних потреба, као и 

на основу рекламације, неограничени број пута, на захтев одговорног или овлашћеног лица 

Наручиоца. 

Рок за извођење ванредних интервенција: 24 часа по позиву Наручиоца. 

Начин плаћања: по свакој обављеној услузи.  

Рок плаћа: 45 дана од извршења услуге и пријема рачуна. 

 

I II III = I x II 

Понуђена цена по М2 по 

једном третману, без ПДВ-а 
Укупна квадратура 

Укупна понуђена цена по 

једном третману, без ПДВ-а 

 

 
11.339 М2  

 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом: ________________  динара. 

 

 

 

 

У__________________                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                       М.П. 

 

Дана ______________2021.год 

 


