
 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

За јавну набавку добара бр.03/2020-Н 
 

Понуђач/група понуђача_______________________________ 
 
 

Предмет ЈН Количин
а 

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1. 
 

Тоалет папир, двослојни у 
ролни, 100% целулоза, беле 
боје, нерециклиран 
мин.тежина 80гр. Граматуре 
папира 16,5-17 гр/м2  

300 ком 

 
 
 
 

   

2. 

Папирни убруси 100% 
целулоза, високоупијајући, 
ламинирани, беле боје, 
двослојни, нерециклирани, 
сложени листића не мање 
од 200, димензије 
исправњеног листића 
22cmх20,5цм 
+/-5%, граматуре папира 
17,5-18гр/м2 

2500 пак 

    

3. 

Кесе за смеће 
120литара,црне боје 
најмање дебљине 0,05мм до 
полиетилена (испоручивано 
у паковању од максимално 
50ком.кеса)  

5000 ком 

    

4 

Кесе за смеће 80 литар, 
црне боје најмање дебљине 
0,05мм од  полиетилена 
(испоручивано у паковању 
од максимално 50ком.кеса) 

1000 ком 

    

 
5 

Течни сапун за прање руку 
Антибактеријски спун са 
глицерином, биоразградив, 
без фосфата ПХ 6-8, 
садржај активних материја 
мин.10% на бази 
бензалконијум хлорида. 
Паковање 1 литар 

240 л 

 
 

   

6 

Средство за прање 
стаклених површина са 5-
15% алкохола, паковање 
750мл са пумпицом 

24 ком 

    

7 

Прашак за прање веша на 
бази 5-15% анјонских 
сурфактаната, мање од 5% 
нејонских сурфактаната, 
избељивача на бази 
кисеоника, сапуна, 

24 кг 

    



пликарбоксилата, 
фосфаната, зеолита, са 
додатком ензима, мириса и 
оптичких белила, паковање 
3кг, садржај укупних 
површинских активних 
материја мин.10% 
могућност прања 95℃ 

8 Сона киселина паковање 1Л 
(раствор 16-18%) 24 л 

    

9 

Средство за чишћење 
санитарија оргинал 
паковање од 1Л са пуш пул 
затварачем (WC санитар 
или одговарајући) 

60 ком 

    

10 

Течно абразивно средство –
течни вим оргинално 
паковање 0,5 до 1 литра 
(АРФ, Циф, Мер или 
одговарајући) 

24 ком 

    

11 

Средство за прање судова 
Течни детерџент за ручно 
прање паковање од 1л са 
пуш-пул затварачем (Фери 
или одговарајући), 
парфемисан, концентрат, на 
бази 5-15% анјонских 
сулфактаната, до 5% 
најонских сурфактаната, 
лимунске киселине, мириса, 
конзерванса, 
(бензилизотиазолинон, 
феноксиетанол, гераниол, 
лимонен), ПХ вредност 6,5-
7, укупне колишине ПАМ 
12-14, паковање 1/1 

60 л 

    

12 
Рукавице за домаћинство 
гумене, хигијенске, 
величине L и  XL 

50 пари 
    

13 

Абразивни сунђер,   
оргинално паковање, 
миним.дим. 90х60х40мм, 
паковање 2/1  

200 ком 

    

14 
Трулекс крпа вишенаменска 
сунђераста трулекс крпа 
дим.минимум 160х160мм 

200 ком 
    

15 
Жица за прање посуђа од  
инокс, спирални намотаји 
тежине мим 10гр  

30 ком 
    

16 
 
 

Средство за свакодневно 
чишћење 100% 
биоразградиво, 
биоцидно,100% неотровно 
еколошко средство за 
дезинфекцију површина до 
свих врста материјала, 
дезинфекцију људске коже, 
ваздуха, воде и намирница, 
без потребе испирања, на 

10л 

 
 
 
 
 

   



бази активираних јона, са 
<0,5% натријум 
хипохлорита и  
<0,5хлороводоничне 
киселине, у концентрацији 
1:5-1:20, pH концентрата 
6,5-7,5 

 
УКУПНО  

 
 
 

 

 

Потребно је да се доставе (лично или поштом) узорке за све наведене производе по 
ставкама из Обрасца понуде пре или на дан отварања понуда (30.10.2020.године до 
10.30 часова), уколико не достави у предвиђеном року, понуда неће бити узета у 
разматрање и оцењивање. Понуђач је дужан да узорке означи редним бројем позиције. 

Узорци су саставни део понуде. 

Достављени узорци су потребни како би наручилац утврдио да ли је понуђено добро у 
складу са захтеваним техничким карактеристикама предвиђеним  Конкурсном 
документацијом. 

 
 
Напомена:  
 
 
За позиције под редним бројем 1 и 2 доставити фотокопију Извештаја о 
испитивању здравствене исправности не старију од 6 месеци, као и копију 
Извештаја о испитивању граматуре папира издате од стране Акредитоване 
лабораторије не старију од 6 месеци. 
 
За позиције под редним броје 3,4, 5, 7  и 11 потребно је доставити фотокопију 
Извештај о здравственој исправности за производе издату од стране Акредитоване 
лабораторији  
 
За све позиције је потребно доставити оргиналну деклерацију са паковања   

 
 Решење о упису у привремену листу биоцидних производа и каталог производа за 
ставке 5 и 16 
 
Потребно је доставити узорак понуђеног добра са оргиналном произвођачком 
деклерацијом за поцизије3, 4, 5 и 16   
 
Каталог из кога се може видети тражене карактеристике понуђеног добра 
позиција 5  
 
 
 
 



 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 
без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 


