
 

Дел.број:  02-5/2023/3   
Нови Сад , 18.01.2023. године 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Хемијска средства за чишћење са 
осталим материјалима за одржавање хигијене; 
  
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : 
 

Ред. 
Бр. Назив добра 

Оквирна 
Количина 
(ком)(3) 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а(4) 

Јединична 
цена  

са ПДВ-
ом(5) 

1. Вреће запремине 60Л или одговарајућа, 
59x72цм, минимум 20 микрона; 4500   

2. Вреће запремине 120Л или одговарајућа 
110x70цм, минимум 20 микрона; 2000   

3. Трулекс крпа 18x20 Виледа или одговарајуће; 5   

4. 
Магична крпа виледа или одговарајућа; 
вишенаменска крпа од микрофибера; димензије 
400мм х 400мм; 5 

  

5. Кофа за воду са цедилом ПВЦ, запремине 10Л; 1   

6. Рукавице латекс 100/1 или одговарајуће; 
водонепропусне, све величине 1   

7. Сунђер за судове, мин. Величина 6 х 9 цм; 10   
8. Метла велика сирак; 3   

9. Памучни уложак за бриско – Виледа или 
одговарајући; 1   

10. Овална пајалица 1   
11. Корпа за отпадке ПВЦ 10   

12. Wц четка са сталком, пластична четка за wc са 
дубоким сталком; 10   

13. 

УБРУС ТОАЛЕТНИ РОЛНА у паковању 2/1, 23 
цм, 230-250 гр, трослојни, бели,  високо 
квалитетна 100% целулоза, високоупијајући, 
водоразградив, цена се даје за комад без обзира 
на паковање 5200 

  

14. 
Тоалет ролне 1/1, 70-80гр у паковању 60/1 
трослојни, бели, високо квалитетна 100% 
целулоза, високоупијајући,  водоразградив, 
цена се даје за комад без обзира на паковање 5750 

  

15. Влажне марамице антибактеријске, минимум 
72 марамице у паковању 2   

16. Салвете 33х33 целулоза 100ком – паковање 40   

17. Течни антибактеријски сапун Тен Сан или 
одговарајући, у боцама са пумпицом  20   

18. Течни антибактеријски сапун Др Плант или 
одговарајући, у боцама од 1Л;  50   

19. Крема за негу руку Нивеа или одговарајуће, у 
кутијама запремине 150мл 2   

20. Папирни тањири за послужење 1/25 (цена по 
паковању) 1200   

21. ПВЦ чаша провидна/бела 2dl, паковање 1/100 100   



 

22. ПВЦ чаша провидна 3dl, паковање 1/50 20   
23. Столњак папирни, у ролни 10мх1,2м 2   

24. Средство за прање судова Фаирy или 
одговарајуће, у боцама запремине 1Л; 10   

25. Средство за прање подова, Мр. Пропер или 
одговарајуће, у боцама запремине 1Л; 10   

26. Средство за чишћење ламината Ајакс, Емсал 
или одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 10   

27 Средство за чишћење паркета Ајакс, Емсал или 
одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 10   

28. Средство за прање стакла Мер или 
одговарајуће, 750 мл, са распршивачем; 10   

29. Средство за прање стакла Мер или 
одговарајуће, 750 мл, без распршивача; 10   

30. Средства за чишћење намештаја Ајакс, Емсал 
или одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 10   

31. Средство за чишћење санитарија Цилит банг 
или одговарајуће, 750 мл; 10   

32. 
Средство за скидање воденог каменца Цилит 
бенг или одговарајуће, у боцама запремине 750 
мл; 10 

  

33. Течни ЦИФ или одговарајуће, у боцама 
запремине 750 мл; 10   

34. 
Киехл (керадет-конзерватив-актив) – 
Универзално алкохолно средство за чишћење 
1л; 25 

  

35. Прашак за машинско прање веша, Тиде или 
одговарајуће, 9/1 кг; 1   

36. Средства за освежавање ваздуха Аир Вицк 300 
мл у спреју, или одговарајуће; 10   

37. 
Средства за освежавање ваздуха Air wick fresh 
matic komplet mono belo cveće 250ml на батерије, 
или одговарајуће; 15 

  

38. Уложак за освеживач Глејд запремине 18мл 
допуна или одговарајући; 10   

39. Освеживач WЦ шоље Bref Duo Aktiv или 
одговарајуће, 60 ml; 20   

40. Средство за убијање инсеката у спреју, Рајд или 
одговарајуће; 6   

41. Таблете за писоаре, са цветним мирисом или 
мирисом боровине, 750 gr;  20   

42. Целофан 100х 70 цм ( паковање у табаку ) 300   
43. ПВЦ чаша за кафу 0,15 дл 100   
44. Сона киселина 1л лавазза 20% 24   
45. Вакум гума еxтра 3   
46. Средство за дезинфекцију руку 5   
47. Лопатица са дугачком дршком + метла топ 2   

 Укупна  јединична цена без и са ПДВом   
 
 
 



 

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. Детаљна објашњења за добра су 
наведена у техничкој спецификацији и тим редом су унета у понуду Образац понуде понуђач мора да попуни, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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. 
 

Обавезна достава узорка за ставку бр. 13 и ставку бр 14.  
Техничка спецификација са детаљима: 

1. Вреће запремине 60Л  или одговарајућа, 59x72цм, минимум 20 микрона; 
2. Вреће запремине 120Л или одговарајућа, 110x70цм, минимум 20 микрона; 
3. Трулекс крпа 18x20 Виледа или одговарајуће;  
4. Магична крпа виледа или одговарајућа; вишенаменска крпа од микрофибера; димензије 400мм х400мм 
5. Кофа за воду са цедилом ПВЦ, запремине 10Л; 
6. Рукавице латекс 100/1 или одговарајуће; водонепропусне, све величине;  
7. Сунђер за судове, мин. величина 6 х 9 цм.;  
8. Метла велика сирак,  
9. Памучни уложак за бриско Виледа или одговарајући; 
10. Овална пајалица; 
11. Корпа за отпадке ПВЦ; 
12. WC четка са сталком; пластична четка за wc са дубоким сталком; 
13. УБРУС ТОАЛЕТНИ РОЛНА у паковању 2/1, 23 цм , 250-280 гр, трослојни, бели, 100% целулоза, 

високоупијајући, водоразградив, цена се даје за комад без обзира на паковање; 
14. Тоалет ролне 1/1, 60-80gр у паковању 60/1 трослојни, бели, 100% целулоза, високоупијајући, 

водоразградив, цена се даје за комад без обзира на паковање; 
15. Влажне марамице антибактеријске; минимум 72 марамице у паковању; 
16. Салвете 33х33, целулоза, 100ком ; 
17. Течни антибактеријски сапун Тен Сан или одговарајући, у боцама са пумпицом од 300мл; 
18. Течни антибактеријски сапун Др Плант или одговарајући, у боцама од 1Л, садржи воду, натријум 

хлорид, натријум сулфат лаурет, глицерин, парфем, pH неутралан; 



 

19. Крема за негу руку Нивеа или одговарајуће, у кутијама запремине око 150мл, садржи воду, течни 
парафински миристил алкохол, глицерин, витамин Е и јојбино уље; 

20. Папирни тањири за послужење (цена по паковању) 1/25 
21. ПВЦ чаша провидна/бела  2dl  паковање 1/100 
22. ПВЦ чаша провидна  3dl  паковање 1/50 
23. Столњак  папирни  у ролни 10мх1,2м 
24. Средство за прање судова Фаирy или одговарајуће, у боцама запремине 1Л; течни детерџент за прање 

судова и у хладној води, пријатног мириса, садржи 5-15%anjonske,manje od 5% nejonske PAM,  Benzisothiazolinin,  
Fenoksietanol,  mirisi,  geraniol, Limonele; 

25. Средство за прање подова, Мр. Пропер или одговарајуће, у боцама запремине 1Л; средство за ефикасно 
чишћење подова, керамичких и мермерних површина, садржи мање од 5% нејонских састојака, пријатног мириса; 

26. Средство за чишћење ламината Ајакс, Емсал или одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 
27. Средство за чишћење паркета Ајакс, Емсал или одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 
28. Средство за прање стакла Мер или одговарајуће, 750 мл, са распршивачем; средство за чишћење и 

одржавање стаклених површина са мање од 5% анјонских састојака, пријатног мириса; 
29. Средство за прање стакла Мер или одговарајуће, 750 мл, без распршивача; средство за чишћење и 

одржавање стаклених површина са мање од 5% анјонских састојака, пријатног мириса; 
30. Средства за чишћење намештаја Ајакс, Емсал или одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 
31. Средство за чишћење санитарија Цилит банг или одговарајуће, 750 мл; средство за чишћење санитарија, 

садржи мање од 5% нејонских састојака, садржи мирис и hexyl cinnamal; 
32. Средство за скидање воденог каменца Цилит бенг или одговарајуће, у боцама запремине 750 мл; 

средство за скидање воденог каменца, са мање од 5% нејонских састојака, садржи мирис и hexyl cinnamal; 
33. Течни ЦИФ или одговарајуће, у боцама запремине 750 ml; са мање од 5% нејонских сурфактаната, пријатног 

мириса 
34. Киехл (керадет-конзерватив-актив) – Универзално алкохолно средство за чишћење, за машину за брисање 

подова, у боцама запремине 1л; 
35. Прашак за машинско прање веша, Тиде или одговарајуће, 9/1 кг; 
36. Средства за освежавање ваздуха Аир Вицк 300 мл у спреју, или одговарајуће; 
37. Средства за освежавање ваздуха Аир Вицк електрични, или одговарајуће; 
38.  Уложак за освеживач Глејд запремине 18мл допуна или одговарајући; 
39. Освеживач WЦ шоље Bref Duo Aktiv или одговарајуће, 60 ml; 
40. Средство за убијање инсеката у спреју, Рајд или одговарајуће; спреј против свих врста инсеката са 

дуготрајним дејством, боца под притиском, садржи тетраметрин, пиперонил, бутоксин, перметрин, бутан, растварач; 
41. Таблете за писоаре, 1 кг; са цветним мирисом или мирисом боровине, 750 гр; pH вредност цца 1,5, примењујућа 

концентрација 1‐. 2% 
42.- 47. У складу са дефинисаним у обрасцу структуре цене. 
 

Понуђач је у обавези да понуди квалитетна добра као што су производи са oзнаком ВИЛЕДА, ФИНО, АЛУ ФИX, 
ЛОГЕX, ПЕРФЕКС или „одговарајући“. 
 

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“ . 
 
Добављач се обавезује да приликом закључења Уговора преда у депозит бланко соло меницу са 
меничном изјавом као финансијску гаранцију на име доброг извршења посла као средство финансијског 
обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза (са депо картоном и меничним 
овлашћењем), на износ од 10% укупно уговорене цене. 



 

Место испоруке је Универзитет у Новом Саду, др Зорана Ђинђића бр.1 
Понуду конципирати како је дато у захтеву, понуду доставити на меморандуму уредно испуњену и оверену. 
Уколико понуда не садржи све тражено из захтева и ако није оверена, сматраће се неисправном. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најнижа понуђена цена“. 
 
Цене предметног добра  мора  бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.  
Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно.  
Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују. 
 
На основу дате понуде и  избора најповољнијег понуђача, Наручилац ће доставити предлог Уговора на 
потпис.Избор најповољније понуде се врши на основу критеријума Најниже понуђене цене за све ставке у опису и 
техничкој спецификацији, Наручилац ће потписати уговор са добављачем који достави најповољнију понуду ѕа 
свих 47 ставки. 
 
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок: 24.01.2023.године. 
- Време до 12.30 часова. 
- Место  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ;др Зорана Ђинђића 1 

                            21000 Нови Сад(Архива  1 спрат  или 2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 
ПОНУДЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У КОВЕРТИ СА НАПОМЕНОМ : ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКА 
СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СА ОСТАЛИМ МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, РЕДНИ 
БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 02-5/2023 
Након истека рока за достављање понуда Службеник за јавне набавке разматраће достављене 
понуде одмах по истеку рока за њихово подношење, тј. последњег дана и часа у просторијама 
Наручиоца: Универзитет у Новом Саду, Ул. Зорана Ђинђића број 1, Нови Сад. 
 
Наруџбеница се издаје у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о издавању наруџбенице. 
 
Службеник за јавне набавке Универзитета у Новом Саду је Јован Јоковић, канцеларија бр. II-15, 
тел.: (021) 485-2010  е-маил: jokovic@uns.ac.rs факс (021) 450-418. 
 
ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ  
1. Структура цене – са и  без урачунатог пореза на додату вредност и укупно 
2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области 
3. Рок испоруке  – навести 
4. Гарантни рок - навести                              
5. Услови плаћања – мин. 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке 
6. Рок важења понуде –  60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда 
 
С поштовањем,    Универзитет у Новом Саду 
 


