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ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   
 

 Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку добара број 27 - Материјал за 

одржавање хигијене 
 

 Понуду упутити на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис добара са карактеристикама 

Јед. 

мере 
Количина 

    

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 

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 

  
Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву. 
 

Набавка наведених добара предвиђена је Планом набавки Културног центра 

„Руменка“, Руменка за 2021. годину, набавке на које се закон не примењује, под редним 

бројем 27 – Материјал за одржавање хигијене. 
 

 Рок за упућивање понуде: 13. април 2021. године (уторак) до 1200 часова. 
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 Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: 

kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу: 

Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка. 

 

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

потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда. 
 
 

 

 

 


