
 
 
 
Наручилац:Дом здравља „Нови Београд“, Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина материјала за 
хигијену“, редни број 32/2013 
 

Наручилац је дана 20.09.2013. године донео Одлуку о покретању за јавну набавку „Куповина 
материјала за хигијену “. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и својој електронској адреси. 

  
1. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне 

документације, тако да се образац  „Спецификација“- партија број 2.- Остали материјал за хигијену, 
који је као саставни део конкурсне документације објављен на Порталу јавних набавки и 
електронској адреси наручиоца дана 20.09.2013. године, мења новим обрасцем „Спецификација“ 
(такође за партију број 2) који се налази у прилогу овог дописа. Измене спецификације се односе на 
ставку број 1,3,4,7,8 и 11. 

Из горе наведеног разлога понуђачима достављамо преко Портала јавних набавки и 
електронске адресе наручиоца овако измењену конкурсну документацију (са новим обрасцем  
„Спецификација“- партија број 2) тако да заинтересовани понуђачи припремају и подносе понуде 
на овако објављеном, тј. измењеном обрасцу спецификација (за партију број 2). 

2. Такође, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши се допуна „Упутства понуђачима 
како да сачине понуду“, тачка 2. „Обавезна садржина понуде“, тако да се додаје још једна тачка -тачка 
12. која гласи: „За све ставке, осим за ставке 13,14,15,16,17,19,20  у обрасцу Спецификација- партија 
број 2.- Остали материјал за хигијену, у понуди доставити извештај о испитивању од овлашћене 
лабораторије (атесте). 

 
3. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне 

документације, тако да се у обрасцу „Спецификација“- партија број 1. -Папирна галантерија и 
производи од пластике: 
    а) мења ставка број 15. која гласи „Џогер - Виледа (искључиво Виледа)“ и сада гласи: 
„Виледа ултра макс комплет“ 
   б) мења ставка број 17. која гласи „ПВЦ Кофа са цедилјком за Виледа џогер“ и сада гласи: 
„ПВЦ кофа за Виеледа ултра макс“ 
  в) мења ставка број 19. која гласи „Крпе за под  дебље-са ресицама (искључиво Виледа- 
style-microfibre)“ и сада гласи: „ Резерва за Виледа ултра актив моп“ 

 
 Количине су непромењене. 

 У погледу обрасца за партију број 1- Папирна галантерија и производи од пластике 
напомињемо да понуђачи користе постојећи образац за подношење понуда (који је објављен на 
Порталу јавних набавки и електронској адреси наручиоца дана 20.09.2013. године)  с тим да се 
подразумева горе наведена измена ставки 15,17 и 19.  
 

Такође, обавештавамо понуђаче да се услед измена и допуна конкурсне документације врши 
продужетак рока за подношење и отварање понуда. Рок за подношење понуда је  03.10.2013. године до 
11 часова. Јавно отварање понуда обавиће 03.10.2013. године у 11:30 часова.  
 

С поштовањем 
Комисија за јавну набавку  

   „Куповина материјала за хигијену“, 
редни број   32/2013 
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КУПОВИНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ, РЕДНИ БРОЈ 32/2013 
 

ПАРТИЈА   I I – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

  
уписује понуђач 

Р.
бр. Назив артикла/карактеристике 

Количина 
(јединица 

мере) 

Цена без  
пдв-а 

 (по јединици 
мере) 

Укупна цена 
без пдв-а 

Укупна 
цена са пдв- 

ом 

 
Произвођач 

понуђеног добра 

1 

Детерџент за машинско прање веша, прашкасте 
козистенције  са гранулама пријатног мириса, садржај 
активних супстанци минимум 9 % ; Ph 9-11, паковање од 
3 kg 

2.000 кг   

  

2 Тоалетни сапун за руке,  комад минимум 85 gr  600 ком 
     

3 Течни сапун, садржај активне материје минимум 9,5 % ; 
Ph вредност 6-8,  паковање максимум 5 литара   1 800 лит     

4 

Средство за прање подова на бази активног кисеоника, 
Ph 3,5-5,5; садржај активне материје минимум 10%, 
садржај активног кисеоника минимум 0,8 % ; паковање 
максимум  5 литара 

2 800 лит 

    

5 Средство за ручно прање суђа, концентрат, садржај 
активне материје мин. 10% , паковање минимум 1 литар 600 ком     

6 Средство за прање и чишћење,  скидање каменца WC 
санитарија (wc санипер), паковање 0,750 литара  1 300 ком     

7 
Течно абразивно средство-вим, садржај активних 
материја минимум 4,5% ; Ph минимум 9, паковање 0,750 
литара 

800 ком 
    

8 
Течност за прање стаклених површина, огледала, 
садржај алкохола мин 14 %, паковање 0,750 литара са 
пумпицом  

700 ком 
    

9 Омекшивач за  веш, паковање максимум 5 литара 300 лит 
 

    

10 Средство за избељивање – варикина, паковање 
максимум 1 литар 

120 лит 
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11  Сона киселина, садржај HCL минимум  8%,  паковање 
максимум 1 литар  

80 лит 
 

    

12 Абразивна паста за прање руку, паковање  максимум 500 
gr 

100 ком 
     

13 Сунђер  за прање посуђа, са абразивом мин 100мм x 70 
мм 

1000 ком 
     

14 Инокс жица за рибање посуђа 80 ком 
     

15 Вишенаменске сунђерасте трулеx крпе димензије 160 мм 
x170 мм 1.500 ком     

16 Метле сиркове-мале 20 ком 
     

17 Метле сиркове-велике 
 20 ком     

18 Белило за веш, паковање максимум 2 литара 20 лит 
     

19 Крпе за брисање пода димензија минимум 50цм x 85 цм 
 20 ком     

20 Магичне крпе 300 ком 
     

21 
 

Средство са пумпицом отклањање каменца са 
санитарија, паковање 0,750 литара 100 ком     

 
Укупно    

*Услов исправне понуде је да све ставке Обрасца буду попуњене. 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача, чиме потврђују да ће извршити  испоруку добара са  горе 

наведеним  карактеристикама. 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, 

чиме потврђују да извршити испоруку добара са  горе наведеним  какрактеристикама. 
   


