
Школа за музичке таленте 
Милице Ценић бб 
Ћуприја 
 
БРОЈ: 01-1937 
ДАТУМ: 2.10.2020.год. 

 

 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019) и налога 

одговорног лица број 01-1935  од 2.10.2020.године, достављамо: 

 

 

П О З И В 

за достављање понуда 
 

 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку добара –Средства за хигијену, планираног 

у Плану набавки за 2020.год. под бројем 2.1.11. а у складу са спецификацијом која се налази у 

прилогу овог позива. 

 

Набавка се спроводи у две партије и то:  

Партија I – Средства за одржавање хигијене; 

Партија II–Со за професионалне судо машине. 

 

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити 

све податке у обрасцу. Цене изразити у домаћој валути. 

 

Рок испоруке: 10 дана од дана пријема захтева наручиоца. Са понуђачем који понуди 

најнижу укупну цену без ПДВ-а, закључиће се уговор на период од годину дана, одмах након 

оцене понуда. 

 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана испоруке, а 

према испостављеној исправној фактури. 

 

 Рок за достављање понуда: 9.10.2020. године до 12:00 часова. 

 

 Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: 

sekretar@talenti.edu.rs или лично/путем поште на адресу: Школа за музичке таленте, Милице 

Ценић бб, Ћуприја. Особа за контакт: Мирјана Паунковић, 069/611725. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИК 



 
Понуђач:_________________________ 

Текући рачун:  ____________________ 
ПИБ:  ____________________________ 
МБ:  _____________________________ 
Адреса: __________________________ 

Е.маил: __________________________ 
Телефон/Факс:  ___________________ 
Контакт особа: ____________________ 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија I –Средства за одржавање хигијене 

_________________________________ 

број ______ 

 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо 

спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

 

 
Ред. 
Бр. 

 

Предмет 

 
 

Јединица 
мере 

 
 

Количина 

 
 

Цена по 
комаду без 
ПДВ-а 
 

Цена по 
комаду  
Са ПДВ-
ом 

 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 

1. Таблете за прање 
Rational 
конвектомата 100/1- 
црвене 

ком  
3 

    

2. Care таблете за 
Rational 
конвектомат 150/1 - 
плаве 

ком  
1 

    

3. Дезобаријере-
влажне 

ком 6     

4. Дезобаријере-суве 
45x 90 

ком         

 
30 
 
 

    

5. 

 
Хлор у гранулама 
1/1 

ком 
 

3 
 

    

6. 
 

Средство за 
хирушку и 
хигијенску 
дезинфекцију руку 
1/1 (одговарајуће 
Алкосепт) 1/1 

ком 250     

7. 
 

Прашак за 
машинско прање 
веша (одговарајуће 
Мериксу) 10/1 

ком 20     

8. 
 

Омекшивач за веш 
(одговарајуће 
Дуелу) 2/1 

ком 10     

9. Рукавице хирушке 
100/1  

ком 20     



10. 
 

Течни детерџент за 
ручно прање посуђа 
(одговарајуће 
Ферију) 900 мл 

ком 250     

11. 
 

Средство за 
чишћење WC 
шкољки против 
каменца,мирис 
океана (оговарајуће 
Мер санит гел) 750 
мл 

ком 200     

12. 
 

Гел за освежење 
WC шоље – 
корпице са две 
врсте течности 
(0дговарајуће Бреф 
активу) 

ком 20     

13. 
 

Средство за 
отпушавање 
одвода 

лит 20     

 
14. 
 

Течност за 
чишћење плочица 
(одговарајуће 
Ајаксу)1/1 

ком 50     

15. Средство за 
чишћење дрвених 
површина са 
пумпицом 
(оговарајуће 
Пронту) 500 мл 

ком 10     

16. 
 

Средство за 
чишћење стаклених 
површина са 
пумпицом 
(одговарајуће Мер 
клин плави) 750 мл. 

ком 100     

17. Средство за 
одмашћивање са 
пумпицом 
(одговарајуће 
Акселу сграсо) 

ком 20     

18. 
 

Средство за 
чишћење инокса 
(одговарајуће Цифу 
или Арфу) 

ком 20     

19. 
 

Средство за 
дезинфекцију-
концентровано 
(одговарајуће 
Асепсол) 1/1 

ком 20     



20. 
 

Дезинфекционо 
средство за 
кухињске радне 
површине 
(одговарајуће 
Дезиол ф) 1/1 

ком 100      

21. 
 

Средство за 
дезинфекцију 
подова у кухињи на 
бази хлора  ( 
одговарајуће  
Подосепт) 5/1 

ком 100     

22. Средство против 
каменца са 
пумпицом 750 мл 

ком 20     

23. Средство за 
избељивљње 
(одговарајуће Аће) 
1/1 

ком 5     

24. 
 

Средство за 
одржавање еко 
коже 

ком 5     

25. 
 

Етил-алкохол 75% ком 50     

26. Течни сапун за руке 
1/1  

ком 100     

27. Тврди сапун за руке 
од 90-100г 

ком 20     

28. Рукавице гумене 
вел.М и Л 
(одговарајуће 
Виледа) 

ком 50     

29. Џакови за смеће 20 
л - ролна 

ком 50     

30. Џакови за смеће 
120 л - ролна 

ком 50     

31. Вишенаменска 
магична крпа за 
брисање од 
микрофибера 

ком 50     

32. Трулекс крпа 18x18 
3/1 

ком 20     

33. Жица за прање 
посуђа-инокс 

ком 50     

34. Сунђер за прање 
судова са 
абразивом са 
каналима 3/1 

 
ком 

 
30 

    



35. Куглице за писоаре 
750 г 

ком 4     

36. Сона киселина 1/1 ком 30     

37. Кухињски убруси 
2/1 

ком 50     

38. Тоалет папир-
листићи 

ком. 640     

39. Сјај за судомашину 
1/1 

ком. 5     

40. Со за судомашину 
1/1 

ком. 5     

41. Таблете за 
судомашину 100/1 

ком. 3     

42. Средство за 
машинско прање 
суђа 1/1 

лит. 100     

43. Средство за 
машинско 
испирање суђа 1/1 

лит. 150     

  

УКУПНО 
  

 
 

Рок испоруке: ___________ дана од дана пријема наруџбенице наручиоца.  

 

Услови плаћања: по фактури, у року од __________ дана од дана испоруке. 

 

 

М. П.        ____________________  

Потпис одговорног лица 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Понуђач:_________________________ 
Текући рачун:  ____________________ 
ПИБ:  ____________________________ 

МБ:  _____________________________ 
Адреса: __________________________ 
Е.маил: __________________________ 
Телефон/Факс:  ___________________ 
Контакт особа: ____________________ 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија II–Со за професионалне судо машине  

_________________________________ 

број ______ 

 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо 

спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

 

 
Ред. 
Бр. 

 

Предмет 

 
 

Јединица 
мере 

 
 

Количина 

 
 

Цена по 
комаду без 
ПДВ-а 
 

Цена по 
комаду  
Са ПДВ-
ом 

 

Укупна цена 
без ПДВ-а 
 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 

1. Со за 
професионалне 
судо машине у 
гранулама 25/1кг 

 
ком 

 
15 

    

 

 

 

Рок испоруке: ___________ дана од дана пријема наруџбенице наручиоца.  

 

Услови плаћања: по фактури, у року од __________ дана од дана испоруке. 

 

 

М. П.        ____________________  

Потпис одговорног лица 

 

 

 


