
  

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ  

“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”  

ПАРАЋИН 
35250 Параћин Николе Пашића бб 

Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41  

Телефон - 035/ 568 888    директор 035/ 569 601   

е-mail: poslovnicentarpn@gmail.com 

 

ПОНУДА бр._______________ 
 

ВРСТА ПОСТУПКА : Набавка чија процењена вредност није већа од 500.000,00 динара. 

 

РОК ЗА ДОСАТВЉАЊЕ ПОНУДА: 05.01.2018. године до 12:00 часова. 

 

НАЗИВ : Набавка Услуге чишћења пословног простора ЈП „Пословни центар Параћин“ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ : 

 

- НАЗИВ ___________________________________________________________________________ 

- СЕДИШТЕ _____________________________________________________________________ 

- МАТИЧНИ БРОЈ________________________________________________________________ 

- ПИБ :_________________________________________________________________________ 

- НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА__________________________________________________ 

- ТЕЛЕФОН_____________________________________________________________________ 

- Е-МАИЛ АДРЕСА______________________________________________________________ 

- ОДГОВОРНО ЛИЦЕ : ___________________________________________________________ 

- КОНТАКТ ОСОБА:  ____________________________________________________________ 

 

РОК ЗА НАБАВКУ УСЛУГА : Набавка Услуге чишћења на месечном нивоу до 31.12.2018. 

године. 
 

МЕСТО : ПАРАЋИН – Николе Пашића бб 
 

ОПИС УСЛУГА  ЧИШЋЕЊА И ЦЕНА: 
  

1. Два пута недељно чишћење (понедељком и четвртком у периоду од 08:00 до 11:00 часова, 

оквирно 300м2 )пословног простора наручиоца ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин , 

Николе Пашића бб и то:  
 

- чишћење прилаза згради  ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб (степенице, геледери, 

рукохвати, отирачи, улазних врата);  

- чишћење и прање свих ходника, степеништа (израђен од мермерних плоча) пословног простора наручиоца  ЈП 

„Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб.  

- усисавање, чишћење и брисање канцеларија - укупно 14 ком. пословног простора наручиоца  ЈП „Пословни 

центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб.  

- прање и чишћење санитарних чворова абразивним средствима, као и дезинфекција свих санитарних чворова 

са постављањем освеживача у санитарним чворовима - укупно 3 ком.  пословног простора наручиоца  ЈП 

„Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб.  

- брисање и прање свих огледала, стаклених површина које додирују запослени и посетиоци у пословном 

простору наручиоца  ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб.  

- прање, чишћење и брисање чајне кухиње адекватним средствима, као дезифекција чајне кухиње укупно 1 ком 

у пословном простору наручиоца  ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин, Николе Пашића бб 

-  темељно чишћење намештаја ( ормара, плакара, столова, столица, фотеља, врата, огледала), елемената 

расвете, радијатора, прекидача и сл. благим хемикалијама или полувлажном крпом у свим просторијама 

пословног простора наручиоца  ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб 

-  избацивање канти за смеће у свим канцеларијама, санитарним чворовима и чајној кухињи са мењањем кеса за 

канте у свим наведеним просторијама  пословног простора наручиоца  ЈП „Пословни центар Параћин“ 

Параћин, Николе Пашића бб 

-  пајање пословног простора наручиоца  ЈП „Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб 
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2. Два пута годишње (прве недеље маја и прве недеље откобра месеца) услуга прања прозора са 

унутрашње и спољне стране на свим (стакленим површинама) прозорима, прањем завеса и 

брисањем тракастих завеса влажном крпом у свим канцеларијама, санитарним чворовима и 

чајној кухињи - висина прозора и завеса на објекту је до 3м, пословног простора наручиоца ЈП 

„Пословни центар Параћин“ Параћин , Николе Пашића бб . 

 

3. Начин на који се одржава хигијена објекта: 
      

    Подови:  у зависности од завршне обраде, подове одржавати на следећи начин: 
 

а) Ламинат 

-  одржавање неутралним средством намењеним за чишћење навединих површина уз коришћење адекватног 

алата; 

 

б)  Керамичке плочице 

-  одржавање одговарајућим средством намењеним за чишћење навединих површина уз коришћење адекватног 

алата; 

 

ц)  Мермерне плоче 

-  одржавање одговарајућим средством намењеним за чишћење навединих површина уз коришћење адекватног 

алата; 
   

    Остале површине: 
 

     У зависности од материјала, завршне обраде, површине одржавати на следећи начин: 
 

а) Стаклене површине темељно чистити средствима намењеним за чишћење наведеним површинама уз 

коришћење адекватног алата; 
 

б)  Иверица, фурнир, дрво, кожа, еко кожа - темељно чистити средствима намењеним за чишћење наведеним 

површинама уз коришћење адекватног алата; 
 

ц) Санитарија, кухински елементи - дезинфекција, чишћење и прање одговарајућим средствима намењеним за 

чишћење наведеним површинама уз коришћење адекватног алата; 
   

   4.  Обавезе пружаоца услуге: 
 

    Пружалац услуге је дужан да користи висококвалитетне, потпуно неагресивне препрате за 

чишћење и заштиту третираних површина уз примену професиналних средстава за рад чији квалитет 

одговара домаћим и међународним стандардима, такође је обавеза пружаоца услуге да обезбеди кесе 

за смеће при свакој замени као и освеживаче за санитарне чворове а након одабира мириса 

освеживача од стране наручиоца посла. 
 

   5.  Надзор над вршењем услуге 
 

Овлашћени представник Наручиоца - технички руководилац вршиће контролу и надзор над 

пружањем услуге предвиђене овом понудом.  

Технички руководилац је у обавези да уколико утврди да пружалац услуге  не извршава услуге у 

складу са овом понудом, направи писмени записник којим констатује недостатке у извршавања 

услуга од стране пружаоца услуга. 
 

   6.  Цена услуге чишћења 
 

       -  Паушална цена на месечном нивоу  изражена без ПДВ-а _________________ динара 
 

        - Паушална цена на месечном нивоу  изражена са   ПДВ-а _________________ динара 
 

   Услови плаћања:_________________________________________________________ 

 

   Напомена: ______________________________________________________________ 

 

 

Понуђач, 

 

М.П. 

 

________________________с.р 


