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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 за прање руку, 5 литра ком  

2. Антибактеријски течни сапун ,5 литра ком  

3. Детерџент за машинско прање веша 10 кг. ком  

4. Кесе за смеће, 40 литра,   1/10 (уроловане) пак  

5. Кесе за смеће, 120 литра, 1/10 (уроловане) пак  

6. 
Професионално концентровано средство за свакодневно чишћење свих 

тврдих подлога, дозирање 0,25-0,5%, 5л., (ecolab - maxx magic2 или одговарајући) 
ком  

7. 
Професионално концентровано средство за чишћење клупа, стакла и 

глатких површина, дозирање 0,25-0,50%,5л., (ecolab - maxx brial 2 или одговaр.) 
ком  

8. Детерџент  за ручно  прање посуђа, 1 литар ком  

9. Куглице за умиваонике ком  

10. 
Професионално концентровано средство за свакодневно  чишћење 

санитарија, дозирање 0,5-1,0%, 5л.,  (ecolab - into citrus 2 или одговaрaјући) 
ком  

11. 
Професионално средство за уклањање каменца, мрље од рђе и остале 

нечистоће, дозирање 10%, 1 л., (ecolab - into forte или одговaрaјући) 
ком  

12. Гумене заштитне рукавице ком  

13. Професионална микрофибер крпа, 33*33 ком  

14. Микрофибер магична крпа 38*38 пвц микро 5/1 - 5 ком. пак  

15. Потвиш са ручицом ком  

16. Моп тракасти са сребрним нитима против бактерија, са ручицом ком  

17. Алуминијумска ручица за моп ком  

18. Држач мопа ком  



19. Уложак за професионални моп 50 cm ком  

20. Уложак за моп професионални 40 cm ком  

21. Навлака за моп - easy micro mop 40 cm ком  

22. 
Toaлет папир, двослојни, перфорирани, хармони или одговарајући - 

ролна 
пак  

23. 
Тоалет папир ролна, двослојни мин. 350 листића, 8/1 (сцотт или 

одговарајући) 
ком  

24. Тоалет папир двослојни, v преклоп,  биоразградив, мин. 250 листића ком  

25. Тоалет папир ултра квалитета, мин 200 листића, клинекс или одгов., 1/1 ком  

26. Убрус за руке, двослојни, ламинирани, 100% целулоза, мин 200 листића, 1/1 ком  

27. Убрус за руке, супер квалитет, минимум 320 листића, 1/1 ком  

28. Убрус у ролни, мин 350 м., 1/1 ком  

29 Колица за чишћење са цедилицом за моп 40 cm ком  

30. Ђубравник са дугачком дршком ком  

31. Тврда рибаћа четка, мин. 30 цм, са ручицом. ком  

32. Ручица за тврду четку, компатибилна са позицијом 31 ком  

33. Телескопска дршка 2,5 м. ком  

34. Телескопска дршка 4,0 м. ком  

35. Навлака за перач прозора, 35 цм. ком  

36. Перач прозора са навлаком, 35 цм ком  

37. Брисач прозора са гумом ком  

38. Средство за тепихе ком  

39. Професионално мирисно средство за чишћење подова  ком  

40. Таблете за машинско прање посуђа, мин. 100/1, финиш или одговар. пак  

41. Професионални мирис за освежавање простора ком  

42. Кухињски сунђер са абразивом ком  

43. Трулекс крпа 3/1 пак  

44. Течни вим, арф или одговарајуће, 1 л. ком  

45. Латекс рукавице за једнократну употребу, 100/1 пак  

46. Тоалетни сапун у пени са мин. 2700 прања ком  

47. Мирисна корпица за вц шољу ком  

48. Мирисне мрежице за писоаре ком  

49. Гел за вц шољу (печат), duck anitra ком  

50. 
Сапун, оригинално паковање за кимберли држаче или одговарајуће,  1 

литар 
ком  

51. Средство за каменац са пумпицом ком  

52. Крпа за стакло микрофибер ком  

53. Ајакс за подове или еквивалент, 1 литар ком  



54. 
Бриско са микрофибером и кофом са центрифугалним сушељем, 

виледа или еквивалент 
ком  

55. Рефил за бриска за кофу са вентрифугом ком  

56. Средство за стакло са алкохолом на пумпицу у спреју, 1 литар ком  

57. Средство за стакло са алкохолом на пумпицу у пени, 650 мл ком  

58. Пластична најобичнија канта за смеће ком  

59. Канта за смеће инокс са педалом, 12 литара ком  

60. Уложак и ручица за кентаки, за под ком  

61. Пластична канта са цедиљком за бриска ком  

62. Средство за чишћење каменца duck anitra ком  

 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

 ПДВ  

 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  
 

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 
 

Остале напомене:  

 

 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. 

 Цена за понуђена добра мора да буде фиксна за сво време трајања уговора. 
 

 

 

Датум 
 

______.______. 2019. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
 


