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На основу одредбе из члана 63.ст.1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована
лица о изменама и допунама конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредности бр. М-06/2018, за јавну набавку добара – „Средства за одржавање хигијене, по
партијама“.
Врши се измена конкурсне документације на стр. 40/50, у Прилогу бр. 1 – Техничка
спецификација са структуром цена, и то тако да се код партије 2 ставка 14 додаје
следећи опис: «Карактеристике: средство за снажно чишћење подова, за рибање свих
водоотпорних површина, као и материјала од пластике, линолеума, керамике, природног и
вештачког камена. ПХ вредност 10, концентрат (1-3 л на 10 л воде), пожељно без мириса.»

Врши се измена конкурсне документације на стр. 45/50 ,у Прилогу бр. 1 – Техничка
спецификација са структуром цена, и то тако да се код партије 3 ставка 12 додаје
следећи опис: „ Димензије магичне крпе су 30цм х 30цм»
Врши се измена конкурсне документације на стр. 48/50 ,у Прилогу бр. 1 – Техничка
спецификација са структуром цена, и то тако да се код партије 3 ставка 26 додаје следећи
опис: „без штипаљке на носачу, где се навлака ручно убацује у цедељку колица.»
•
•

Ова измена конкурсне документације чини њен саставни део.
Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са извршеном изменом конкурсне документације јер ће у супротном
иста бити одбијена као неприхватљива.

Измена ће бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и
на интернет адреси Наручиоца www.sbcprn.com и сва заинтересована лица могу је
преузети електронским путем.
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним
набавкама, продужава рок за подношење понуда.
Нови рок за поднопшење понуда је 25.06.2018. године до 9.30 часова, јавно отварање
понуда истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за
подношење понуда објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com.
У складу са напред наведеним, Наручилац у наставку објављује и измењен Прилог бр. 1 –
Техничка спецификација са структуром цена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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Прилог бој 1 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Red.
Broj

NAZIV

PARTIJA 1 - PAPIRNA GALANTERIJA
Ubrus za ruke:
Rolna, belа, dvoslojnа, celuloza
100%, dužina rolne 11m, perforiranа,
ukupan broj isečaka min. 50 kom.
1
Dimenzije 22x22cm. Pakovanje u
originalnoj štampanoj ambalaži
proizvođača.

2

3

Jed.
Mere

Kol.

rolna

1.200

Složivi ubrus za ruke:
dvoslojni, 100% celuloza, beli,
vodostabilan, gramaža papira min.
40g±5%, 200 listića u klipu, dimenzije
210±2%x210cm±2%

klip

100

Toalet papir u rolni:
beli, dvoslojni, 100% celuloza,
vodorazgradiv, 24/1, dužina rolne
12,5 m, u originalnoj štampanoj
ambalaži proizvođača

kom.

8.000

Jedinična
vrednost
bez PDVa

UKUPNO ZA PARTIJU 1:
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Ukupna
vrednost bez
PDV-a

Ukupna
vrednost sa
PDV-om

Pakovanje

Komercijalni
naziv

Proizvođač
i zemlja
porekla

PARTIJA 2 – SREDSTVA ZA LIČNU HIGIJENU I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Šampon za pranje kose PH
1. neutralan, pak. 1 litar, za
svakodnevno pranje, miris breza

lit

36

Tečni sapun za pranje ruku sa
2. glicerinom i mirisnom komponentom
5/1, antibakterijski

kom.

120

3.

Dečiji šampon za kosu,PH neutralan
bez parabena,500ml

kom.

145

4.

Pasta za pranje ruku, abrazivna,
PANOL ili ekvivalent 500g

kom.

2

5. Čvrsti toaletni sapun 90gr

kom.

1.000

Dečja zubna pasta -COLGATE
6. FLUORIDE END CALCIUM TOOTHP
ili odgovarajuće, 50ml za 6+ godina

kom.

100

38/ 50

Četkica za zube, tinex vlakna sa
7. zaobljenim vrhovima, sa uskom i
oblikovanom glavom, Medium,

kom.

50

Detrdžent za mašinsko pranje veša
mora da sadrži 5-15% anjonske
aktivne materije, sredstvo za beljenje
8.
na bazi kiseonika, <5% nejonske
aktivne materije, pranje na 95°C pak.
12kg, MERIX ili ekvivalent

kg

1,000

Varikina - sredstvo za izbeljivanje
9. veša, pakovanje od 1 litra, Panonija ili
ekvivalent

lit

200

Tečnost za ručno pranje posuđa, pak
900 ml, 5-15% anjonski surfaktanti,
<5% amfotemi sufaktanti, gusta
10. tečnost sa mirisom limuna, FERY ili
ekvivalent

kom

450

Detrdžent za mašinsko pranje
posuđa, tablete pak. 100/1, 30% i
više fosfata, 5%-15% sredstva za
beljenje na bazi kiseonika, manje od
11.
5% nejonskih surfaktanata, manje od
5% fosfonati, manje od 5%
polikarboksilati, parfem, enzimi.
FINISH ili ekvivalent

pak

5

12. So za mašinsko pranje posuđa 1/1

kg

12
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Abrazivno, jako sredstvo, otklanja
kamenac i
rdju,čadj,sadrži manje od 5%
nejonskih sastojaka, od
13.
5 –15% anjonskih sastojaka, agens
za izbeljivanje
na bazi hlorina,sapun, parfem,
zapremine 750ml, Cif
super cream ili odgovarajući
Sredstvo za podove 5/1 BLITZ ili
odgovarajuće.

kom.

500

kom.

5

Odmašćivač za kuhinjske površine,
15. Axcel ili ekvivalent, 0,75, bez
prskalice

kom.

10

Sredstvo protiv komaraca aparat za
16. tečnost sa dopunom RAID ili
ekvivalent

kom.

5

kom.

10

Karakteristike: sredstvo za snažno
čišćenje podova, za ribanje svih
14. vodootpornih površina, kao i materijala od
plastike, linoleuma, keramike, prirodnog i
veštačkog kamena. PH vrednost 10,
koncentrat (1-3 l na 10 l vode),
poželjno bez mirisa.

17.

Dopuna - tečnost protiv komaraca za
45 dana
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18.

Bref tekući osveživač WC šolje,sa
mirisom limuna 50ml.

kom.

150

19.

Sanitar wc Saniper ili odgovarajuće,
1/1

lit.

450

Cevoblist ili odgovarajuće, tečno
20. alkalno sredstvo za čišćenje
sanitarnih cevi i ostale sanitarije 1/1

lit.

30

Pronto 5u1 Legano Pulito ili
odgovarajuće, tečnost za Čišćenje
21. drvenih podova i nameštaja. Čisti,
hrani, osvežava, negije i uklanja
prašinu, 750ml

kom.

15

Tečni deterdžent za čišćenje podova
22. AJAX ili ekvivalent, sa mirisnom
notom đurđevka 1/1

lit.

350

kom.

40

23.

Bref 6x EFFECT gel total 0,75 lit. Ili
ekvivalent
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CLIN WINDOWS 24. GLASS+ALKOHOL MER ili
ekvivalent sa pumpicom 750 ml.

25.

kom.

250

kom.

85

lit.

60

Silan Sensitiv ili ekvivalent,
omekšivač za rublje 2/1
Tečni izvanredni odstranjivač
26. fleka+izbeljivač belih tkanina 1/1
Vanish ili odgovarajuće

UKUPNO ZA PARTIJU 2:
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PARTIJA 3 – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE – PAPIRNA, PLASTIČNA I OSTALA GALANTERIJA

1

Kese PVC, crne ili plave boje, širina
minimum 70cm, dužina minimum
110cm, debljina minimum 60
mikrona

kom.

6.300

2

Kese PVC, providna ili bele boje,
nosivosti od 10 kg, tregerice,
minimum 40 mikrona

kom.

21000

3

Rukavice koje pružaju zaštitu od
kontakta sa vrelim predmetima do
250C, univerzalna veličina

par

10

4

Žica za pranje posuđa od nerđajućeg
materijala, min. 20 gr

kom.

350
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5

Sunđerasta krpa - trulex 20x20cm

kom.

700

6

Sunđer za posuđe sa abrazivom,
duž. 100mm, širina 90mm

kom.

720

7

Aluminijumska folija, širina 280300mm, dužine 30m

kom.

20

8

Čaša PVC 0,1 bela, pakovana u
najlonu 100/1

pak

1

9

Čaša PVC 0,2 bela, pakovana u
najlonu 100/2

pak

2
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10

Salveta papirna:
bela, 100% celuloza, dvoslojna,
33x33, 100/1

pak

10

11

Tacna papirna:
dezertna, od belog hromo papira,
pravougaona br. T-3,195X135, 25/1

pak

6

12

Magična krpa, dimenzije magične
krpe su 30cm х 30cm»

kom.

60

13

Četka za pranje flaša (dužina 50cm,
širina 6cm) - prirodna dlaka

kom.

10

14

Četka ribaća sa drškom - dimenzije
četke 28 cm i više, otporna na
temperaturu od -18 do 70 stepeni

kom.

10
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15

Četka ribača za ručno pranje,
dimenzije četke 20 cm i više, otporna
na temperaturu od -18 do 70 stepeni

kom.

10

16

Četka za WC šolju sa posudom,
okrugla PVC

kom.

40

17

Kanta za smeće sa pedalom 15 litara

kom.

5

18

Kanta za smeće plastična
(standardna veličina)

kom.

10

Kanta za pranje podova 10l

kom

15

Plastična kanta sa oceđivačem

kom

20

19

20
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21

Đubrovnik sa gumenom ivicom i sa
dužom drškom

kom.

20

22

Metla PVC sa drškom

kom.

20

23

Metla sirkova velika, dugačka drška,
pet puta šivena

kom.

10

24

Metla brezova - velika

kom.

2

25

Boca od 1litra sa raspršivačem

kom.

5
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26

Nosač mopa za blik system
40cm+5%, bez štipaljke na nosaču,
gde se navlaka ručno ubacuje u
cedeljku kolica.

kom.

25

27

Aluminijumski štap dužine 1,4m

Kom.

25

28

Mop-pamučni uložak sa džepovima
Dužina mopa 40cm±5%.

kom.

45

29

Uložak za brisko, krpa

kom.

10

30

Uložak za brisko, kanapi

kom.

30
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31

Štap za brisko

kom

35

32

Krpa za pod Malivat 800x1000cm

kom

10

33

Brisač za prozore sa teleskopom:
Sastoji se od teleskopske drške
dimenzije 2x1,25m, držača za brisač
dužine 45cm.
Mogućnost nagiba do 30 stepeni i
okretanja 180 stepeni

kom.

4

34

Pajalica-Praško sa teleskopom

kom.

10

35

Gumene rukavice VILEDA ILI TOP
STAR, univerzalne

par

50

UKUPNO ZA PARTIJU 3:
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Напомена за све партије: у колони „Произвођач и земља порекла“ и у колони „Комерцијални назив“ понуђачи имају могућност да понуде производе
више произвођача, при чему сви морају испуњавати захтеване карактеристике и сви морају бити наведени у овом Прилогу.

Место_____________

ПОНУЂАЧ
M.П.

Датум_____________

_________________

Напомена:
1. Спецификација са структуром цене мора бити откуцана или читко исписана штампаним словима и бројевима,
хемијском оловком. Спецификација са структуром цене мора потписати одговорно лице понуђача. Спецификацију са
структуром цене оверити печатом.
2. Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе техничко - информативни лист (издат од стране произвођача) и/или
декларацију произвођача и/или каталог понуђених производа из којег се може видети испуњеност тражених техничких
карактеристика. У том смислу техничко - информативни лист и/или декларација произвођача и/или каталог
понуђених производа морају бити јасни и читљиви. У достављеном каталогу обавезно означити напред описане
карактеристике. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3. Детерџенти и остала хемијска средства за одржавање хигијене морају бити у складу са Правилником о детерџентима
(Сл. гласник РС бр. 25/15).
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