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О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
 

 

НАБАВКА  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Р.бр Врста робе 
Јед. 

мере 

Цена по 

јединици 

без ПДВ-а 

1. Течни сапун 5л. ком  

2. Сапун квалитетнији 10л.  ком  

3. Детерџент за машинско прање веша 3 кг. ком  

4. Кесе за смеће 40 л.  1/100 (уроловане) пак  

5. Кесе за смеће 120 л. 1/100 (уроловане) пак  

6. 
Професионално средство за стакла и радне површине, 800 мл. 

концентрат, раствор 400 прскалице од 750 мл. 
ком  

7. 
Професионално концентровано средство за терацо под и керамику 

5л., раствор 400 л. (SUTTER AZZURO или еквивалент) 
ком  

8. Средство за прање посуђа 5л. ком  

9. Тоалетни мирис за куглице за умиваонике ком  

10. 
Професионално концентровано средство за чишћење тоалета и 

уклањање каменца 5л., раствор 400 л. (SUTTER DECALCили еквивалент) 
ком  

11. 
Profesionalno sredstvo za čišćewe svih vrsta podnih obloga prijatnog mirisa 5 л., 

раствор 400 л. (SUTTER A.MELA или еквивалент) 
ком  

12. 
Професионално концентровано средство за дрвене површине и 

ламинате 5 л., раствор 400 л. 
ком  

13. Гумене заштитне рукавице ком  

14. Микрофибер магична крпа 40*40 (ФИНО) ком  



15. Сиркова метла са дршком ком  

16. Моп реса 200 гр. ком  

17. Моп реса 400 гр. ком  

18. Носач памучне перике ком  

19. Алуминијумска дршка ком  

20. Тоалет папир двослојни у ролни тврдо мотани 8/1 трослојни пак  

21. ПВЦ метла + лопата сет ком  

22. Четка професионал 45 цм са квалитетном дршком ком  

23. Телескопска дршка алуминијумска 24 м. ком  

24. Телескопска дршка алуминијумска 45м. ком  

25. Стругач за под ПВЦ, за жваке ком  

26. Стругач за под метални, за жваке ком  

27. Брисач прозора мачак 35-45 цм ком  

28. Гума за брисање стакла 105 цм ком  

29 Колица за чишћење са цедилицом 31 л. ком  

30. Перушка за чипћење прашине ком  

31. 
Професионално  концентровано средство за чишћење тепиха и 

етисона, 5 л., раствор 400 л. 
ком  

32. Таблете за машину  за прање посуђа пак  

33. Мирис за просторије до 70 м2 ком  

34. Сунђер кухињски 1/10 пак  

35. Трулекс крпе 1/3 пак  

36. Течни вим 0,5 л. ком  

37. Хирушке рукавице  ком  

 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  
 

Рок испоруке: ______ дана од дана пријема позива за испоруку. 

Место испоруке: Франко објекат Правни факултет у Нишу, Трг краља Александра 11 

Рок плаћања _______ дана од дана пријема рачуна по извршеној испоруци. 

Контакт особа 

понуђача и телефон 

 

 

 Напомена: Понуђач за понуђена добра мора да поседује атест, односно уверење о здравственој исправности 

производа за који се овлашћени издавалац атеста, односно уверења мора позивати на важеће одредбе Законa о здравственој 

исправности животних намирница и предмета опште употребе и Правилникa о условима у погледу здравствене исправности 

предмета опште употребе који се могу стављати у промет. 

 Уколико се током реализације уговора установи да понуђач не испоручује добра уговореног квалитета, наручилац 

ће их вратити без икакве обавезе према понуђачу. 

 

           Датум 
 

______.______. 2015. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
 


