
О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 
- Набавка средстава за хигијену за потребе Општинске управе општине Рача 

 
Назив понуђача  
Седиште  
Улица и број  
ПИБ  
Матични број  
Број текућег рачуна  
e-mail адреса  
Особа за контакт телефон  

 
 СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ 
 Назив артикла јединица 

мере 
 

количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. Сона киселина  литар 10   
2. Течни сапун 5л  паковање 100   
3. Течни сапун (1/2 литра) са 

пумпицом 
комад 15   

4. Течност за прање судова литар 100   
5. Средство за прање стакла са 

прскалицом (МЕР или одговарајуће) 
литар 100   

6. Кухињске крпе (обичне) комад 40   
7. Крпе (магичне) комад 60   
8. Бриско (само наставак) комад 20   
9. Бриско (у комплету дршка метална и 

наставак) 
комад 10   

10. Прашак за прање веша 12 кг врећа 5   
11. Средство за чишћење санитарија 

WC (1л) 
комад 100   

12. Средство за чишћење подова од 1л комад 130   
13. Сунђер (мали) комад 100   
14. Освеживач за просторије у спреју 

(паковање 500 мл) 
комад 10   

15. Зогер (комплетни) комад 2   
16. Џакови за смеће (мањи) 20 литара Паковање 

од минимум 
30комада 

150   

17. Џакови за смеће (велики) од 120 
литара 

Паковање 
од 

минимум 10 
комада 

150   

18. Бриско за пајање комад 5   
19. Метла (већа собна) комад 5   
20. ПВЦ четка комад 5   
21. Сложиви таолетни папир у 

листићима – бели, нерециклирани) 
паковање 
(минимум 

200/1) 

2000   

22. Самосложиви убруси за апарат 
за брисање руку (целулоза) 

паковање 
(минимум 

200/1) 

500   

23. Кофа за бриска комад 8   
24. рукавице за чишћење беле 

величина м, л Латекс 100/1 
 

комад 100   



25. корпа за смеће (пластична) комад 10   
26. Средство за чишћење плочица 1 

литар 
комад 10   

27. Освеживач за ВЦ шољу 
(комплет) 

комад 200   

28. Освеживач просторија (уљани) 
са апаратом на струју 

комад 60   

29. Актив моп (у комплету дршка и 
навлака) 

комад 2   

30. Актив моп (навлака) комад 10   
31. Папир за WC даску-једнослојни 

за једнократну употребу 1/250 
Пакет 20   

32. Отпушивач одвода одвода од 1л комад 10   
33. Средство за чишћење каменца од 

1л 
комад 15   

34. Жица за судове 3/1 комад 40   
35. WC четка комад 10   

СВЕГА БЕЗ ПДВ-А  
ПДВ  

СВЕГА СА ПДВ-ОМ  
 
* Наручилац задржава право да врши сукцесивне поруџбине, као и да одступи од наведених 
количина .Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом. 
 
Рок важења понуде ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ  
 
Рок плаћања: 45 календарских дана од пријема исправног рачуна по извршеној испоруци 
добара. 
 
Рок испоруке : ____________________ ( не више од 5 дана) сукцесивно, од дана пријема 
требовања. УПИСАТИ 
 

Место испоруке:  Fco наричилац – Општина Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача 
 
Рок трајања уговора: Уговор се закључује на период од 12 месеци, са могућношћу да буде 

раскинут и пре рока важења, утрошком средстава које најповољнији 
понуђач понуди за сва добра која су предмет набавке. 

Напомена: 
 
- Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
 
- Наручилац није обавезан да поручи целокупне количине предмета набавке из 
спецификације, уколико се покаже да су му годишње потребе мање. 
 
 
            Датум       М. П.    Понуђач 

 
__________________       _____________________ 


