
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 553 /15
Датум:05.06.2015.године
ЋУПРИЈА

На основу члана 39. став 6 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/2012), члана 43. Правилника о набавкама, Одлуке о покретању поступка
набавке бр.497 /15 од 18.05.2015.године и Записника о поступку набавке бр.542/15
од 03.06.2015 године, Директор издаје:

НАРУЏБЕНИЦУ

Купац: Дом ученика средњих школа у Ћуприји, ул. и бр. Кнеза Милоша бб,
35230 Ћуприја, мат.бр.: 17769367, ПИБ: 106159430, бр. рачуна у Управи за трезор:
840-800661-59 и 840-785667-33, одговорно лице Дипл.правник, Зоран
Миливојевић.

Продавац: СТР  " Михајловић ", Доња Мутница бб, 35250 Параћин,  мат.бр.:
61345965,  ПИБ: 101098293, бр.рачуна код Комерцијалне - Банке: 205 - 153626 -
57, одговорно  лице Дејан Михајловић.

Врста набавке: набавка добара - јавна набавка на коју се Закон не
примењује.

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ,

Назив и ознака из општег речника набавке: 39830000 - производи за
чишћење.

Уговорена вредност јавне набавке: 298.620,00 динара (са ПДВ-м), у свему
у складу са понудом ( профактуром ) најповољнијег понуђача бр 539/15. од.
03.06.2015. године:



СПЕЦИФИКАЦИЈА АРТИКАЛА СА ЦЕНАМА ИЗ ПОНУДЕ СТР " Михајловић "

р.
бр. А р т и к а л Јед.

мере
Ко
л

Цена
са

ПДВ -
м

Свега

1 2 3 4 5 6

1. Средство за ручно прање судова,  (1л ) паковање ком 60 84,00 5.040,00
2. Течни абразив , (1/2 л ) паковање ком 120 144,00 17.280,00
3. Течност за брисање стаклених површ. са пумпицом, (750мл ) паковање ком 50 96,00 4.800,00
4. Течност за брисање стаклених површина без пумпице, (750мл) (допуна) ком 150 78,00 11.700,00
5. Гел за ВЦ шољу, ( 360 мл ) паковање ком 60 144,00 8.640,00

6. Средство за чишћење и дезин. санитарија (уклањање каменца и
бактерија ), ( 0,5 л ) ком 200 84,00 16.800,00

7. Течни сапун за руке, ( 1л паковање ) ком 250 90,00 22.500,00
8. Омекшивач за рубље, ( 2л пакаковање ) ком 250 180,00 45.000,00
9. Средство за отпушавање одвода санитарија, ( 1л паковање ) ком 30 132,00 3.960,00

10. Сона киселина ком 50 72,00 3.600,00
11. Избељивач за рубље, за машинскио прање (1л паковање ) ком 100 78,00 7.800,00
12. Сапун за руке, ( 100 грама паковање ) ком 100 30,00 3.000,00
13. Универзално средство за чишћење подних површ., (1л паковање) ком 700 108,00 75.600,00

14. Дезинфекциони  детерџентски раствор, 5% водени раствор
бензалконијум хлорида, за дезинфекцију и чишћење свих површина ком 250 84,00 21.000,00

15. Средство за уклањање каменца из веш машина ( паковање) ком 20 216,00 4.320,00
16. Детерџент за машинско прање рубља (12 кг паковање) ком 30 1.140,0 34.200,00
17. Средство за уклањање флека са рубља (1л паковање) ком 15 252,00 3.780,00
18. Влажне марамице за дезинфекцију руку  (15/1ком у паковању) ком 200 48,00 9.600,00

УКУПНО: 298.620,00

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 298.620,00

НАПОМЕНА: Количине исказане у колони 4 могу се мењати зависно од потреба
НАРУЧИОЦА +/- 20%

Цена мора бити изражена у динарима!

Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.
Рок плаћања: по пријему фактуре.
Испорука добара је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаној количини.
Гарантни рок: по важећим  декларацијама и  гаранцијама  произвођача.

Евентуална промена цене добара може бити условљена променама цена на

тржишту или скоком Евра, уз сагласност обе стране.а у периоду до реализације

наруџбенице.

Издавалац Наруџбенице-Купац Прималац Наруџбенице-продавац
Директор                                                           Датум пријем

_____. ______.2015. година.

_____________________________                ______________________________


