СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Ред.б
р

Опис

1

2

Јед.

Оквирне

мере

количине

3

4

лита

220

Течни сапун антибактеријски, са
глицерином, са минимум 1%
хлорхексидин - диглуконата и
компонентама за негу коже, 1/1литар
или 5/1, (без пумпице), произведен у
1. складу са GMP сертификатом
Уз понуду доставити GMP сертификат
произвођача и решење о упису у
привремену листу биоцидних
производа за производ

2.

Тоалет сапун 75 гр.

ком

240

3.

Освеживач просторија Гладе 150
гр (или
одговарајући)

ком

120

кг

100

ком

400

4.

Детерџент за машинско прање веша
на свим температурама MERIX, или
одговарајуће, у
паковању од 3, 6, или 9 кг

5.

Мер вц санитар 750мл(или
одговарајући) понуђено добро мора
да садржи
<5% нејонских тензида и мирис,
као и да је на бази мравље
киселине. У склопу понуде

Произвођач/бренд

5

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

6

7

6.

доставити
безбедносни лист за понуђено
добро.
Мр. Пропер (или одговарајући) за
подове без
дезинфекције, паковање 1 литар.

ком

400

Састав: <5% ањонских и
нејонских тензида,
фосфонати,
бензоизотиазолин
, парфем, алфа исометхyл иононе,
цитронелоол, гераниол, хаџyл
цинамал, линалоол. У склопу
понуде за наведени производ
потребно је
доставити копију декларације
производа са паковања из које се
види назив, произвођач, величина
паковања и састав, као и
безбедносни лист (МСДС) за
понуђено добро.
7.

Средство за чишћење домаћинства,
универзално 1/750мл, VIM, CIF,
SUPER CREAM или одговарајуће

Средство за прање прозора са
пумпицом, 1/750мл, MER GLASS
или одговарајуће
9. Дезинфекционо средство за WC,
1/750мл DOMESTOS или
oдговарајуће
10. Универзално средство за чишћење
подова, 1/1литар, AJAX или
oдговарајуће
чни
детерџент за ручно прање
11.Те
посуђа 1/1литар, TAŠ, MER, SPIN,
или одговарајуће
12. Заштитна крема за руке,1/100мл
туба, FITOGAL, ATRIX, или
oдговарајуће

ком

400

8.

13.

Панол паста, паковање од 500

ком

700

ком

60

ком

100

ком

50

ком
ком

120
40

гр са глицерином
14. Абразивни сунђер (сунђер за суђемањи) димензије минимално 9 x 6
x 4,5 cm, са жљебом за руку на
бочним странама
15. Рукавице гумене, пар, величина
L/XL, VILEDA или одговарајуће
16.
Сунђераста (трулекс)крпа,

димензије минимум
16x17cm
Крпа магична, димензија
34x34цм,SMART, TOP STAR, или
oдговарајуће
18. Кофа pvc, са цедиљком, овална 1012 литара
19. Ђубровник за смеће, pvc
20. Уложак за бриска, памук, VILEDA
или одговарајуће
21. Брисач пода, зогер, метална дршка
(комплет)
22. Метла за домаћинство (пластична
дршка)
23. Тоалет папир ролна (двослојни,

ком

100

пар

400

ком

100

ком

250

ком
ком

30
20

ком
ком

40
50

ком

40

ком

850

Кут.

60

17.

24.

150 листића) – понуђено добро
треба да буде састава израђено од
100% целулозе. У склопу понуде
доставити извештај о
здравственој исправности
понуђеног добра у склопу кога се
налази податак о садржају целулозе
у готовом проивзоду који не
сме бити мањи од
96%.
Убруси за рукекутија, димензија појединачног
убруса је 22x22 цм (+/- 3%),

производ мора бити од 100%
целулозе. У склопу понуде
доставити извештај о
здравственој исправности
понуђеног добра у склопу кога се
налази податак о садржају
целулозе у готовом проивзоду
који не сме бити мањи од 96%.
(двослојни,
бели,250 ком. 15/1)
Кесе за смеће, 120 лит.

25.

26.

ком

7000

ком

4000

Кесе за смеће, 30 лит.

Корпа за одпаткежичана,стандардн
е димензије

ком

20

28

Прашак за ручно
прање 300 гр

ком

200

29.

Таблете за машинско прање посуђа,
2x14 kom

кут

4

27.

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ - А

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ - ОМ

Предметна набавка је на период од једне године или до исцрпљења финансијских
средстава. Наручилац се не обавезује да повуче целокупну уговорену количину.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама.
Понуђач се обавезује да ће испоручивати тражена добра искључиво оргинално
пакована.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор, уколико Понуђач не испоручује
материјал за хигијену према налогу Наручиоца и уговореног квалитета (оргинална
паковања).
Уколико Понуђач испоручи Наручиоцу неки од уговорених артикала неодговарајућег
квалитета, уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да исте врати Понуђачу и да
набавку изврши код другог добављача, о трошку Понуђача.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених
добара, понуђач мора у року од два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији,
испоручено добро заменити новим, у противном наручилац задржава право да раскине
уговор.
Од понућача се захтева да цене у понуди буду изражене у динарима по јединици
производа као и укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност. У понуђене цене су
урачунати сви трошкови.
Овом набавком није предвиђено авансно плаћање.
Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду.
Рок плаћања и начин плаћања:
Плаћање на рачун Понуђача, у року од не мање од 8 дана од дана пријема факутре у седишту
наручиоца (Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14,
Ниш) а по претходно уредно регистрованој фактури у централном регистру фактура –у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).
Рок испоруке добара: Од привредног субјекта се захтева наведена добра испоручује
сукцесивно у року од максимум 2 дана, од дана достављања захтева, место испоруке Ф-цо
седиште Наручиоца.
Место испоруке радова- Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра
Медведева 14, Ниш.
Рок важења понуде (минимум 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Услови плаћања (рок не може бити краћи од 8 дана): _______________________
Рок испоруке (рок не може бити дужи од 2 дана): __________________________
Рок важења понуде: _______ дана (најмање 30 дана)
Место испоруке: седиште купца
Гарантни рок: _____________________________
Остале напомене:
___________________________________________________________
Понуђач
Датум: _______________

______________________

