
1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ набавка  материјала за одржавање хигијене
        Место испоруке: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, Златне греде 4         

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

р.б. назив робе
јед. 
мере кол. робе

јед.цена 
без ПДВ-а

ПДВ јед.цена са 
ПДВ-ом

Укупна цена без 
ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1

Папирни сложиви убруси за руке, бели, 
двослојни,100% целулоза, паковање 15х210, мин. 42 
г/м2, димензија убруса 240х210, мин. Тежина клипа 
440 гр, обавезно доставити техничко информативну 
листу, здравствени сертификат) анализу и узорак 
производа картон

198 
картона

2

Тоалет папир у мини јумбо ролни, бели, 
једнослојни, 100% целулоза, паковање 12х300, мин. 
Тежина ролне 720 гр. Хилзна 60 мм, пречник ролне 
25 мм, димензија листића 305х90 мм, мин. 
граматура папира 27 г/м2,  обавезно доставити 
техничко информативну листу, здравствени 
сертификат (анализу) и узорак производа

 
картон

110 
картона

3

Сложиви тоалетни листићи, бели, двослојни, 
паковање 36х200 комада мин. граматура 36 г/м2 , 
100% целулоза, мин. тежина клипа 165 гр. 
Димензије листића 186х125 мм,  обавезно доставити
техничко информативну листу, здравствени 
сертификат (анализу) и узорак производа

 
картон 23 картона

4

Течни сапун, 5 лит. „Мед и млеко“ или еквиваленто 
обавезно доставити техничко информативну листу, 
безбедносни лист, здравствени сертификат 
( анализу) и узорак производа  комад 40 комада

5

Течни сапун у кертриџима од 1 лит.,паковање 6/1, 
дозирање 1 мл, пх вредност 5,5-5,9 благог и 
пријатног мириса за држач „Kimberly Clarc“ , 
обавезно доставити техничко информативну листу, 
безбедносни лист и узорак производа

 
картон 17 картона

6

Професионално концентровано средство заскидање 
маркера са клупа 750мл са прскалицом, пх вредност 
11, спремно за употребу доставити техничко 
информативну листу, безбедносни лист и узорак 
производа  ком 60 ком

7

Професионално концентровано средство за 
свакодневноодржавање санитарија, пх вредност 4 
примењујућа концентрација 0,5%-1% мирисно –  
1 лит.  ком 40 ком



8

Професионално концентровано средство за 
свакодневно чишћење мермера, пх вредност 7,5 
примењујућа концентрација 0,5%-1%, мирисно 
средство, обавезно доставити техничко 
информативну листу, безбедоносни лист и узорак 
производа  лит 60 ком

9

Професионално концентровано средство за употрбу 
у пени за свакодневно одржавање санитарија 750 мл 
са прскалицом обавезно доставити техничко 
информативну листу, безбедоносни лист и узорак 
производа  ком 40 ком

10

Професионално концентровано средство за скидање 
каменца, пх вредност 0,5 примењујућа 
концентрација 5%, до 30% фофсорне киселине, 
обавезно доставити техничко информативну листу, 
безбедоносни лист и узорак производа  лит 36 ком

11 Фитогал бадемова крема 80 мл  ком 80 ком
12 тоалетни сапун 100г  ком 80 ком
13 Вреће за смеће 55*65 40л 100/1 ЛДПЕ  пак 5 пак
14 Вреће за смеће 55*95 70л 100/1 ЛДПЕ  пак 5 пак
15 Вреће за смеће 55*95 120л 100/1 ЛДПЕ  пак 25 пак
16 Вреће за смеће 160 л 100/1 ЛДПЕ пак 10 пак

17
Абразив за рибање судова, зелени, димензије 158 х 
224мм, доставити узорак  ком 40 ком

18 Сунђераста крпа 6/1  ком 5 ком

19

Детерџент за ручно прање судова 1 лит., високо 
концентровани, примерено за употребу у преради и 
производњи прехрамбених производа приложити 
доказ и узорак   ком 10 ком

20

Допуна за дигитални освеживач „ТЦ“ (дупла доза), 
2x121 мл, трајање минимум од 60 до 180 дана, за 
постојеће држаче Руббермаид, обавезно доставити 
техничко информативну листу, безбедоносни лист и 
узорак производа  ком 18 ком

21

Професионално концентровано средство за 
свакодневно чишћење паркета, ламината и свих 
дрвених површина,, пх вредност 4, примењујућа 
концентрација 1%-2%, обавезно доставити техничко
информативну листу, безбедоносни лист и узорак 
производа-1 литар  ком 50 ком

22 детерџент за рубље 6 кг  ком 4 ком
23 Микрофибер крпа, димензија 36х36х0.15 мм,  ком 16 ком



граматура 230 гр/м2, сировински састав 87% 
полиестер, 13% најлон, обавезно доставити 
техничко информативну листу и узорак производа

24 Брезова метла коровуша  ком 15 ком
25 Сомат со за машину 1,5 кг  ком 10 ком
26 Sanet-Sprinter Sanicid 1литар или еквивалентно  ком 10 ком

27

Рукавице гумене за рибање тоалета, од природног 
латекса са унутрањом облогом од памука  
(доставити узорак)  пар 40 пари

28 Течност за стакло са пумпицом 750 мл  ком 12 ком
29 Метла велика обична, 5 пута шивена  ком 15 ком

30

Гумена мрежица за писоаре мирисна бела, са 
дејством минимум 30 дана, обавезно доставити 
техничко информативну листу и узорак производа   ком 100 ком

31 Сјај за машину за прање судова 750мл  ком  4 ком

32
Таблете за машину за судове „Calgonit“, паковање 
84 ком или еквивалентно  ком 6 ком

33 Атина држач за течни сапун  ком 4 ком

34

Професионално концентровано средство за  
чишћење и дезинфекцију свих површина, пх 
вредност 10,5 примењујућа концентрација 0,25% , 
боца од 2 лит. са интегрисаним дозером  ком 10 ком

Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
ПДВ 20%

Укупно са ПДВ-ом

Словима__________________________________

2) РОК ПЛАЋАЊА: ______________________________

3) НАЧИН ПЛАЋАЊА ___________________________

                                                          ПОНУЂАЧ

________________________

                                                                 М.П.                             (потпис овлашћеног лица)




