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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача  
(e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора:  

Датум:  

 

       Културни центар „Руменка“, Руменка 
Ослобођења бр. 26, Руменка 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
 Упућујемо вам понуду за набавку добара број БП-27/2021- Материјал за одржавање хигијене, у 

свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 
 

Ред. број Опис добара са карактеристикама Јед. мере Количина Јед. цена  

без ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
      

1. Kрпе за моп (ВиледаПрофесионал) ком 4   

2. 

Mетле са лопатицама за унутра са дугачком 

дршком (Еурофаст) 
ком 2   

3. Средства за тоалет (Мерсанит) ком 2   

4. Средства за санитарије (Циф за каменац) ком 2   

5. 
Средства за прање посуђа (Фери) 

ком 2   

6. Мањи сунђери за прање посуђа ком 5   

7. 

Течни сапун за прање руку (Палмолив 350ml 

пумпицом) 
ком 3   

8. Микрофибер крпа за стакло ком 1   

9. Медицински алкохол од 1 литра ком 3   

10. 

Средство за дезинфекцију руку – асепсол од 1 

литар 
ком 5   

11. Гумене рукавице - дебље пар 4   

12. Течност за прање стакла (Мер глас са пумпицом) литар 2   

13. 

Убруси кухињски за руке – 25 комада (паковано је 

1/25) 
ком 25   
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14. Тоалетни папир – 20 комада (цевапрофесионал) ком 20   

15. Вреће за смеће од 60 литара – 200 комада ком 200   

16. Вреће за смеће од 35 литара – 200 комада ком 200   

17. Течност за прање пода (Ајакс) литар 2   

18. Дезобаријера са припадајућим сунђером ком 1   

19. 

Топломер за даљинско мерење телесне 

температуре  
ком 1   

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара са ПДВ-ом 
 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда). 
 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручена добра, потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 
 

 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.  
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан   2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                                   Потпис овлашћеног лица 


