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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                        ПИБ: 101375417 

13. октобар бр. 7 

Број: 404-1-22/2021-04-1 

Датум: 02.06.2021. године 

Ћуприја 

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке производа за чишћење - 

хемија 

Поштовани, како би проверили тржишне цене потребном је да нам доставите понуду по 

следећој спецификацији: 

Р.б. Врста добра Ј.м. Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. Средство за чишћење 

стакла са пумпицом 750мл 

(Мер или одговарајући) 

комад 80     

2. Средство за прање стакла 

балон 5л (Мер или 

одговарајући) 

комад 20     

3. Средство за чишћење 

санитарије 750мл (Мер 

санит или одговарајући) 

комад 50     

4. Сона киселина 1000мл комад 20     

5. Средство за дезинфекцију 

тоалета 750мл (Доместос 

или одговарајући) 

комад 50     

6. Течни вим 500мл (Циф 

или одговарајући) 

комад 60     

7. Средство за одржавање 

дрвених површина 1000мл 

(Пронто или одговарајући) 

комад 50     

8. Средство за прање судова 

1000мл (Фери или 

одговарајући) 

комад 40     

9. Средство за прање судова 

500мл (Фери или 

одговарајући) 

комад 80     

10. Средство за прање подова 

1000мл (Ајакс или 

одговарајући) 

комад 100     
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11. Освеживач за ВЦ шољу 

1/2 (Бреф или 

одговарајући) 

паковање 250     

12. Крпа микрофибер 

(„магична крпа“) 

комад 35     

13. Крпа за стакло комад 20     

14. Метла са лопатицом комад 10     

15. Сунђер за прање посуђа 

1/2 

паковање 60     

16. Џак за смеће 150л 1/10 паковање 20     

17. Кеса трегерица 1/100 паковање 250     

18. Кеса трегерица 1/100 

џамбо 

паковање 200     

19. Убрус трослојни 1/2 

(Перфекс или 

одговарајући) 

паковање 300     

20. Убрус папирни џамбо комад 180     

21. Тоалет папир трослојни - 

бели 1/24 (Перфекс или 

одговарајући) 

паковање 250     

22. Течни сапун 1000мл комад 222     

23. Моп комплет комад 10     

24. Уложак за моп (тракасти, 

микрофибер) 

комад 180     

25. Трулекс крпа 1/5 паковање 50     

26. Метла обична (сиркова) комад 5     

27. Метла за лишће (брезова) комад 5     

28. Апарат-освеживач са 

спрејом (Ервик или 

одговарајући)  

комад 15     

29. Уложак за освеживач 

просторије 250мл (Ервик 

или одговарајући) 

комад 150     

30. Пластична матла (четка) 

већа 

комад 6     

31. Детерџент џакче 3кг 

(Мерикс или одговарајући) 

комад 7     

32. Средство против каменца 

(Цилит бенг или 

одговарајући) 

комад 20     

33. Памучна крпа за судове комад 50     

34. Четка за ВЦ шољу комад 20     

35. Канта за ђубре комад 20     

36. Кофа за прање са цеђачима комад 25     

37. Крема за руке 120мл комад 20     

УКУПНО:      

Укупна цена за предметну набавку без ПДВ-а износи: ________________ 

Укупна цена за предметну набавку са ПДВ-ом износи: ________________ 

 

Место и рок испоруке добра, Ф-ко магацин наручиоца, сукцесивно, по потреби наручиоца, 

најкасније до 31.12.2021. године, а на основу издате наруџбенице. 
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Начин и рок плаћања, плаћање по наруџбеници извршити на текући рачун продавца у року 

од 45 дана од дана службеног пријема рачуна. Рачун мора да садржи идентификациони 

број (ИДФ). 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број текућег рачуна понуђача и назив банке:  

Овлашћено лице (потпис и печат):  

Напомена: Наруџбеница ће се издати понуђачу чија понуда буде изабрана као 

најповољнија, тј. чија понуда буде са најнижом понуђеном ценом. 

Контакт особа за набавке: Милан Антић, тел. 035/8150-901. 

Контакт особа за спецификацију предметне набавке: Славољуб Пођанин, моб. 0604470650. 

 

Молимо Вас да по пријему позива за подношење понуда на исти одговорите најкасније до 

07.06.2021. године до 12 часова на мејл: nabavke@cuprija.rs, gordana.jovanovic@cuprija.rs 

или лично доставите понуду на писарници Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13. 

октобар бр. 7, 35230 Ћуприја са назнаком „Понуда за набавку производа за чишћење - 

хемија, бр. ЈН 404-1-22/2021-04“ за Одсек јавних набавки, НЕ ОТВАРАТИ. 

mailto:nabavke@cuprija.rs
mailto:gordana.jovanovic@cuprija.rs

