
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 14/2022

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име  и  презиме  одговорног  лица  за
потписивање уговора:

Име и презиме особе за контакт:

Електронска адреса понуђача 
(e-mail):

Телефон понуђача:

Текући  рачун  понуђача  и  назив
банке:



На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1846 од 3. новембра 2022. године за
достављање понуда за набавку  материјала за одржавање хигијене за годишње потребе Факултета
уметности у Нишу, доставља се следећа

П О Н У Д А

број________________од_________2022. године

Редни
број

Врста робе Јединица
мере

Цена по јединици мере 
без ПДВ-а

1. Професионално мирисно средство за 
чишћење подова

комад

2. Професионално концентровано средство за
свакодневно чишћење санитарија, 
дозирање 0,5-1,0%, 5л (ecolab-intro citrus 2 
или одговарајући)

комад

3. Течни вим, циф или еквивалент, 0,5 л. комад
4. Течни сапун за прање руку 1/1 комад
5. Сапун за прање веша, 250 гр. комад
6. Сона киселина 18%, 1. л. комад
7. Гел  за  wc  шољу  (доместос-тотал  или

еквивалент)
комад

8. Средство за прање стаклених површина са
прскалицом, 1 л. 

комад

9. Средство  за  прање  стаклених  површина
без прскалице, 1 л. 

комад

10. Детерџент за машинско прање веша, 10 кг комад
11. Мирисна корпица за wc шољу комад
12. Средство  за  дезинфекцију  (асепсол  или

еквивалент), 1 л.
комад

13. Средство  за  дезинфекцију  са
распршивачем (асепсол или еквивалент)

комад

14. Латекс рукавице за једнократну употребу,
100/1 

паковање

15. Тоалет  папир,  двослојни  –  ролна,  24/1
(хармони или одговарајући)

паковање

16. Папирни убрус у ролни, мин, 350 м., 1/1 комад
17. Кончана  резерва  за  бриска  (најдуже  и

најгушће нити) 
комад

18. Метална дршка за бриска комад
19. Моп и кофа са оцеђивачем комад
20. Навлака за моп - правоугаона комад
21. Кесе за смеће, 30 л., 1/10 паковање
22. Кесе за смеће, 60 л., 1/10 паковање



23. Кесе за смеће, 120 л., 1/10 паковање
24. Кухињски сунђер са абразивом комад
25. Детерџент за ручно прање посуђа, 1 л. комад
26. Метла са штапом комад
27. Четка за под са штапом комад
28. Ђубравник са дугачком дршком комад
29. Трулекс крпа 3/1 паковање
30. Жица за суђе комад
31. Микрофибер  магична  крпа  38*38  пвц

микро 5/1 – 5 ком.
паковање

32. Памучна или фротир крпа 70*70 комад
33. Алкохол 70%, 1 л. комад
34. Вата 100 гр комад
35. Средство за отпушавање водоводних цеви,

1 л
комад

36. Мирис за освежавање простора у спреју комад
37. Брисач прозора са гумом комад

                                            
                                 УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
 

      ПДВ
                                             
                                УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Рок испоруке:             дана  од  дана пријема  налога  за
испоруку (не дуже од 3 дана)        

Место испоруке: Франко објекат Факултет уметности у Нишу,
кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш

Рок плаћања:          дана од дана пријема исправног рачуна
достављеног по извршеној испоруци 

Образложење:
Одлука  о  додели  уговора  за  набавку  материјала  за  одржавање  хигијене  за  годишње

потребе Факултета уметности у Нишу,  биће донета применом критеријума „најнижа укупна
понуђена јединична цена без ПДВ-а“.

Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту, а уједно и најнижу
укупну понуђену јединичну цену  без ПДВ-а, биће изабрана понуда понуђача који је понудио
краћи рок испоруке. Ако и тада две или више понуда буде идентично, биће изабрана понуда
понуђача  који  је  понудио  дужи рок плаћања.  Уколико  и  тада  није  могуће  извршити  избор
понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму за избор понуде. 



Напомена: 
Понуђена  добра  морају  да  буду  испоручена  према  наведеном  опису  и  траженим

карактеристикама, у оригиналној амбалажи.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови (трошкови транспорта,  утовара,
истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или
губитак добара).

Понуда се доставља на Обрасцу понуде. 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. 
Уколико дође до исправке у подацима,  понуђач је  дужан да исте овери и потпише од

стране овлашћеног лица. 

Достављањем Понуде сагласни сте са горе наведеним условима.

         Датум               Понуђач

              .               .   2022. године      М.П.                                                                              
                                 (потпис овлашћеног лица)


