
 

 

 

 

Наручилац: 

Дом здравља „Нови Београд“ 

Булевар маршала Толбухина бр.30, Нови Београд  

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „Куповина материјала за хигијену“, редни број јавне 

набавке 41/2019 

 Заинтересовано лице је за предметну набавку поставило питање:  

 
Према поднетом питању наручилац даје одговоре и појашњења, односно врши измену и допуну конкурсне документације: 

Одговор Наручиоца по ставкама: 

1. Партија 1. ставка 2. Листови не морају да буду лепљени. 

2. Партија 1. ставка 10. Потребно је да има уложак. (видети нов образац структуре понуђене цене) 

3. Партија 1. ставка 11. Производ је детаљно описан те није неопходно прецизирати димензије канте. 



       

 

Такође овим путем наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, тако што се у „Упутству понуђачима како да 

сачине понуду „ под тачком 2. Обавезна садржина понуде, подтачка 13. Брише реченица : „Доставити безбедносни лист (MSDS) и 

деклерацију производа како би се на јасан начин могло утврдити да понуђено добро има карактеристике тражене конкурсном 

документацијом за партије 2,3,4,5,6“ и сада гласи: „Доставити безбедносни лист (MSDS) и деклерацију производа како би се на 

јасан начин могло утврдити да понуђено добро има карактеристике тражене конкурсном документацијом за партије 2,3,4,5,6, 

такође за ставку 11 у партији бр.1 доставити Технички лист оверен од стране произвођача, доставити и слику понуђеног 

производа.„ 

4. Партија 1. ставка 14. (видети нов образац структуре понуђене цене)  Није потребан део за уклапање са портвиш метлом. Није 

потребно доставити каталог. 

5. Партија 1. Став 19. Није потребно да има трачице са бојама за кодно обележавање. 

6. Партија 1. Став 27. (видети нов образац структуре понуђене цене)  

7. Партија 5. Наручилац остаје при захтеваном у конкурсној документацији.. 

 

За Партију бр.1 - Папирна галантерија и производи од пластике мења се „Образац структуре понуђене цене, са упутством како 

да се попуни“. 

 

Нови образац се налази у прилогу овог дописа и искључиво ће заинтересовани Понуђачи тај образац користити приликом 

подношења понуда. 

 

Напомена: Услед измена и допуна продужава се рок за подношење понуда. 

Нови рок за достављање понуда је 31.12.2019. године до 10:00 часова без обзира на начин доставе. 

Јавно отварање понуда обавиће се 31.12.2019. године са почетком у 11:30 часова. 

 

 

 

        Комисија за јавну набавку  

            „Куповина материјала за хигијену“ 

                  редни број набавке 41/2019 
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КУПОВИНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ, РЕДНИ БРОЈ 41/2019 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 ПАРТИЈА   1  - Папирна галантерија и производи од пластике  

Ред.

бр. 
Опис артикла/карактеристике 

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 

м
ер

е 

К
о
л

и
ч

и
н

а
 уписује понуђач 

Цена без  

пдв-а 

 (по јединици 

мере)  

Укупна 

цена без 

пдв-а 

(4x5) 

Укупна 

цена са 

пдв- ом 

Произвођач 

понуђеног 

добра и назив 

производа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Папирни убруси, минимум трослојни, ролна од белог 

или ситно дезенираног, ламинирани,100% целулоза, 

нерециклиран, димензије 230 x 220мм (+-3%), 50 листа 

(+-3%) 

ком 5.000   

  

2.  

Самосложиви убруси за руке – паковање 250/1. 

Двослојни сложиви убруси, бели   високоупијајући, 

100% целулоза, димензије 23 х 22 цм,+/-5%, број 

листова у појединачном клипу 250 листа, граматуре 

папира минимум 2x18, gr/m2, у оригиналном  паковању 

pak 15.000 

    

3.  

Тоалет папир у ролни бели, минимум трослојни, 

перфорирани, ламинирани, 100% целулоза, 

нерециклиран, димензије листића  100 x 120мм  (+-3%), 

150 листића (+-3%)   

ком 3.000 

    

4.  

Самосложиви тоалет папир - паковање 250/1 Двослојни 

самосложиви тоалет папир беле боје, 100% целулоза, 

димензије 16 х11,5цм, +/-5%, 250 листа,  граматуре 

папира минимум 2x18 gr/m2, у оригиналном  паковању  

pak 14.000 

    

5.  

Џамбо ролна тоалет папира, израђена од 100% целулозе 

дужина 180 метара, перфорирана, дужина листића 

195мм, ширина 93мм 

ком 1.500 

 

 

   

6.  

ПВЦ кесе за смеће 1100мм x 600мм (+-5%) – минимум 

50 микрона, непровидне ХДПЕ  (испоручивати у 

паковању од макс. 20 комада кеса) 

ком 17.000 

    

7.  

ПВЦ кесе за смеће 400мм x 700мм (+-5%) – минимум 50 

микрона, непровидне ХДПЕ 

(испоручивати у паковању од макс. 20 комада кеса) 

ком 16.000 
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8.  ПВЦ кофа, запремине 10 лит. ком 20     

9.  ПВЦ канта за отпатке 50 Л са клик клак поклопцем ком 50     

10.  
ПВЦ канта са педалом 17Л четвртаста дим. 

308x305x390, са улошком 
ком 80 

    

11.  

Канта Фалко 20 литара или одговарајућа, за мокре 

системе, Канта са цедиљком за мопове који се 

преклапају, капацитета 20 лит са нумерисаном 

литражом, ергономском дршком и расклопивом 

цедиљком која на себи има 10 просека за цеђење мопа, 

цедиљка треба имати просек за одлагање мопа 

ком 20 

    

12.  

Ваљкаста четка за ВЦ са постољем  ПВЦ, ВЦ сет четка 

са дршком и синтетичким влакнима и самостојећим 

постољем 

ком 120 

    

13.  Четкица рибаћа мала ком 50     

14.  

ПВЦ ђубравник са продуженом металном дршком 

дужине мин. 100 цм, и ергономским рукохватом са 

поклопцем 

ком 30 

    

15.  ПВЦ ђубравник ком 28     

16.  
Дозатор за течни сапун, Инокс , запремина мин 0,500 

мл, са бравицом за закључавање 
ком 80    

 

17.  
Пластичне корпе за прљав веш - велике, запремине мин. 

50 л 
ком 10    

 

18.  

Заштитне гумене рукавице, непромочиве рукавице од 

100% латекса, са рељефом на длановима и прстима 

против клизања,   чврстом манжетном, паковање 1 пар 

пар 1.600    

 

19.  
Микрофибер перика са џеповима за моп, дим. 42х13 цм 

ком 300     

20.  

Носач мопа за перику са џеповима 40 цм дужине, да на 

себи има штипаљку која може држати перику приликом 

цеђења и дугме на папучи помоћу кога се носач 

расклапа без додиривања рукама 

ком 20    

 

21.  

Пластични портвиш – дужине минимум 120 цм са 

четком ширине минимум 30 цм  

 

ком 20    
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22.  
Aлуминијумски штап минималне дужине 140 цм и 

ширине Ø 23,5 да одговара носачу мопа 
ком 20    

 

23.  

Брисач прозора горњи део од нерђајућег челика са 

заменњивом гумом да на доњем делу има рупу где се 

може ставити телескопски штап 

ком 10    

 

24.  

Носач за навлаку за прање прозора дужине 35цм, да на 

доњем делу има рупу где се може ставити телескопски 

штап 

ком 10    

 

25.  

Навлака за прање прозора дужине 35 цм са дрикером 

ради лакшег постављања на носач,  од полиестера или 

акрила 

ком 10    

 

26.  

Пластична колица за чишћење са инокс ручком и четири 

точкића, две кофе за прљаву и чисту воду запремине 25 

литара, пластичним оцеђивачем са хромираном ручком 

и пластичном корпом за хемикалије 

ком 15    

 

27.  

Aлуминијумски штап телескоп, да одговара брисачу 

прозора из ставке бр. 25.Висина скупљеног штапа је  

1020 mm (+-10mm)а расклопљеног 1800mm (+-10mm) 

ком 10    

 

 

Укупно 
  

 

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

** За ставкe 1,2,19,20 доставити узорак   

 

               М.П.    (потпис овлашћеног лиц а )  

 

 

 

 

 
 Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 

 


