
 

Дел.број:  02-11/2023/3   
Нови Сад , 24.01.2023. године 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Заштитна лична средства; 
  
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : 
 

Ред. 
Бр. Назив добра 

Оквирна 
Количина 
(ком)(3) 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а(4) 

Јединична 
цена  

са ПДВ-
ом(5) 

1. 

  
Jednokratne zaštitne maske – bele, plave, crne 
Pro Safe 50/1 pakovanje, troslojna  

30   

2. 

 

  
Maska KN-95 – bele, crne 

180   

3. 
  

Rukavice lateks 
sa puderom, S, M, L i XL veličine 

400   

4. 
 

 Bodiderm 1l 
sredstvo za pranje ruku sa antiseptičnim 
dejstvom 

30   

5. 
  

Dezihend 1l 
sredstvo za dezinfekciju ruku 

100   



 

6. 

  
Alkohol 70%1l 
rastvor 70% etanola za dezinfekciju 

100   

7. 
 

Asepsol 1l 
sredstvo za čišćenje i održavanje higijene 

60   

8. 

  
Sani hypo 
natrijum hipohlorit 5l 

40   

9. 

 

  
Septo c 1l 
tečnost za dezinfekciju ruku, površina i opreme 

50   

10. 
MOKRA DEZOBARIJERA GUMENA SANI-TRAX 
61X81 
 

1   

11. 

MOKRA DEZOBARIJERA ALUMINIJUMSKA 
ECONOMIK 60X80 Aluminijumska 
dezobarijera/dezokadica Ispunjava se polietilenskim 
otiračem Astro Turf koji ima izgled veštačke trave  
 

2   

12. 
Otirač-Aluminijumska dezobarijera/dezokadica 
EKONOMIK 60cmx 80cm za prelaz i dezinfekciju obuće 
zaposlenih. 

2   

 

Укупна јединична цена без ПДВ-а (4)  

Укупна јединична цена са ПДВ-ом(5)  

Укупна збирна цена без ПДВ-а (3*4)  



 

Укупна збирна цена са ПДВ-ом (3*5)  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Количине дате у понуди су оквирне и односе се на временски период od 1 године. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
НАПОМЕНА: СВА РОБА МОРА БИТИ ИСПОРУЧЕНА У ФАБРИЧКОЈ ОРИГИНАЛНОЈ АМБАЛАЖИ СА 
ПРИПАДАЈУЋОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ  И УТИСНУТИМ РОКОМ ТРАЈАЊА. 

 
Набавка подразумева периодично суксцесивно снабдевање горе наведеним средствима. 
Понуду дати на свом меморандуму, навести услуге и цене како је дато у захтеву. 
Понуду конципирати како је дато у захтеву и достављате је на меморандуму уредно испуњену и 
оверену.  
Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и оверена, 
сматраће се неисправном.  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ . 
 
Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.  
Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно).  
Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују.  
Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће. 
 
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок:  31.01.2023. године. 
- Време до 09.00 часова. 
- Адреса за слање понуде и узорака: 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ 
                    Др Зорана Ђинђића 1 

                                   21000 Нови Сад  
Понуда за Заштитна лична средства за ЈН 02-11/2023  или на емејл: javnenabavkeuns@uns.ac.rs 
 

 
ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ  
1. Структура цене – без и са  урачунатог пореза на додату вредност и укупно 
2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области 
3. Рок испоруке – до извршења процењене вредности набавке 
5. Услови плаћања – мин 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке;-наводи понуђач 



 

6. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда 
 
 
С поштовањем, 

Универзитет у Новом Саду 
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