
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
ПРЕДМЕТ: Измене и допуне, конкурсне документације за јавну набавку „Куповина 
материјала за хигијену“, партија 2  –   Остали материјал за хигијену, редни број  41/2014.  
 
*Потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 
 
„Predmet: Opis konkursne dokumentacije za javnu nabavku kupovina materijala za higijenu 
Poštovani,  
U patiji br 2 za gore pomenutu javnu nabavku načinjeni su krupni propusti koji se odnose na 
proizvode pod red. Br. 6,7 i 10 jer ste za navedene proizvode napisali gotovo nemoguć opis 
proizvoda gde zajedno stavljate aktivni hlor i aktivni kiseonik a pored navedenog tražite i vodonik 
peroksid koji u stvari daje aktivni kiseonik. 
Neverovatno je da za tečni vim(abrazivno sredstvo nemoguće da ima traženi sastav) ili wc sanit pa i 
izbeljivač tražite ovakav sastav, isto tako ako bi proizvodi imali u sebi ove sirovine morali bi da 
budu registrovani u listu biocidnih proizvoda jer su navedeni proizvodi biocidi a inače niti jedan 
biocid  zbog svojih karakteristika (biocidi ubjaju sve živo) ne stavlja se u tako velikim 
koncentracijama. 
Znači morali bi u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima da tražite rešenje o u pisu u 
biocidnu listu svih proizvoda koji u sebi sadrže biocide, a koju izdaje Agencija(Odeljenje) za 
hemikalije pri Ministrastvu Energetike. 
Želimo da Vam skrenemo pažnju da je inače donet novi Zakon o zdravstvenoj ispravnosti koji ne 
predviđa obavezu izrade atesta za proizvode za sredstva za održavanje higijene a isti je stav i 
Agencije za hemikalije, dostavljamo Vam izmene zakona i stav Agencije za hemikalije, te u skladu 
sa tim ne postoji ni obaveza dostavljanja atesta već proizvođač sam garantuje za sastav i ispravnost 
proizvoda. 
Nadamo se da ćete bez obzira na rokove za postavljanje pitanja ispraviti nenamerne  greške u opisu 
proizvoda za koje smo Vam skrenuli pažnju radi Vas i svih drugih potencijalnih učesnika.“ 
  

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Анализирајући спецификацију која је саставни део 
конкурсне документације, наручилац врши измену и допуну обрасца „Спецификација“. 

 Нов образац „Спецификација“ за партију број 2 - Остали материјал за хигијену, се 
налази у прилогу овог дописа.  

Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима да приликом подношења понуда 
за партију број 2 - Остали материјал за хигијену, користе образац „Спецификација“ који се 
налази у прилогу овог дописа.  

*За ставку 18. доставити узорак. Трошкови достављања узорка падају на понуђача 
и исти се не враћају.  
  

 Напомена: Обавештавамо понуђаче да се услед измена и допуна конкурсне 
документације врши и продужетак рока за подношење и отварање понуда. Рок за подношење 
понуда је 13.10.2014. године до 11 часова. Јавно отварање понуда обавиће 13.10.2014. 
године у 11:30 часова.  

 
         Комисија за јавну набавку  

                                „Куповина материјала за   
хигијену“, редни број 41/2014 
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КУПОВИНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ, РЕДНИ БРОЈ 41/2014 

 
ПАРТИЈА 2 - ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

  
уписује понуђач 

Р.
бр. Назив артикла/карактеристике 

Јединица 
м

ере 

К
оличина 

Цена без  
пдв-а 

 (по јединици 
мере)  

Укупна 
цена без 

пдв-а 
(4x5) 

Укупна 
цена са 
пдв- ом 

 
Произвођач 

понуђеног добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Детерџент за машинско прање веша, оригинално 
паковање од 3 кг. Прашкасте коегзистенције са 
гранулама, пријатног мириса, РН вредност (1% 
воденог раствора) од 9-12,5, садржај укупних 
површинских активних материја од 7-10%, садржај 
слободних алкалија рачунајући као NaOH мање од 
5% 

кг 2.001   

  

2 Тоалетни комадни дечји сапун, минимум 80 гр,  
РН вредност (1% воденог раствора) од 5-8 ком 800   

  

3 

Течни сапун паковање максимум 5 лит. РН 
вредност (1% воденог раствора) од 5-10, садржај 
укупних површински активних материја од 8-12% 
 

л 1.800   

  

4 

Универзално средство за чишћење подова – 
оригинално паковање максимум 5 лит. Пријатног 
мириса, РН вредност (1% воденог раствора) од 7-9,  
садржај укупних површински активних материја 
минимум од 5-10%, садржај слободних алкалија 
рачунајући као NaOH мање од 5% 

л 2.800   

  

5 
 

Детерџент за ручно прање посуђа – концентрат 
оригинално паковање од 1 лит. PH вредност (1% л 800   
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воденог раствора) од 6,5-8,5, садржај укупних 
површински активних материја од 5-10%, садржај 
слободних алкалија рачунајући као NaOH мање од 
5% 

6 

Течност за прање санитарија, оригинално 
паковање од 0,750 лит. РН вредност (1% воденог 
раствора) од 2-5, садржај HCL od 7-12% 
 

ком 1.300   

  

7 

Абразивно средство (крем) - оригинално паковање 
од 0,5-1 лит., садржај укупних површински 
активних материја од 8-10%, РН вредност (1% 
воденог раствора) од 8-12, садржај слободних 
алкалија рачунајући као NaOH мање од 5% 

л 600   

  

8 

Течност за прање стаклених површина, 
оригинално паковање од 0,750 лит. – са пумпицом 
садржај алкохола од 5-15%, РН вредност (1% 
воденог раствора) од 6-8, садржај слободних 
алкалија рачунајући као NaOH мање од 5% 
 

ком 700   

  

9 

Омекшивач за  веш, паковање максимум 5 литара, 
РН вредност (1% воденог раствора) од 3-8, садржај 
укупних површински активних материја од 5-10%, 
садржај слободних киселина мање од 5% 

л 300   

  

10 

Средство за избељивање рубља - варикина 
оригинално паковање од 1 лит. Садржај фосфорне 
киселине од 5-8%, садржај лимунске киселине од 1-
3%. РН вредност (1% воденог раствора) од 6-10 

л 100   

  

11 Сона киселина, паковање од 1 лит, од 16-18% л 80     

12 
Абразивна паста за руке - оригинално 
паковање0,5кг, РН вредност од 3-12, садржај 
активне материје у етанолу 7-9% 

ком 100   
  

13 Сунђер за прање судова са абразивом, димензије 
100мм x 70мм (+-3) ком 1.400   

  

14 Жица за прање посуђа инокс, спирални намотаји, ком 200     
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тежина минимум 10гр. 

15 Вишенаменска сунђераста трулекс крпа  
димензије 160мм x 160мм (+-3) ком 2.000   

  

16 Метла сиркова - мале ком 20     

17 Метла сиркова – дуга дршка 90цм (+-5%, са 
минимум 4 шивења ком 20   

  

18 
Белило за веш – за машинско избељивање веша 
„Аce“ или одговарајуће паковање максимум 2 
литара. Доставити узорак 

л 40   
  

19 Крпа за под димензије 500мм x 800мм (+-5%) ком 50     

20 Магична крпа (микрофибер) димензије 320мм x 
320мм (+-3%) ком 500   

  

21 

Средство за одстрањивање каменца, паковање од 
0,5-1 лит., РН вредност (1% воденог раствора) од 1-
3, садржај активне материје растворене у етанолу 
(H3PO4) и лимунске киселине од 5-7%, садржај 
слободних киселина од 6-8% 

л 75   

  

 
Укупно   

 

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

            * За ставку 18. доставити узорак 
 

 

М.П.    (потпис овлашћеног л и ц а)  
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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. 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


