ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Број: 318/8
Дана:02.08.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку – Средства за
одржавање хигијене ЈНМВ 5/2018 врши
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Измена бр. 1
Предмет јавне набавке .5/2018.
добра- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Наручилац Геронтолошки центар Кикинда, у конкурсној документацији за наведену јавну набавку у року предвиђеном за достављање понуда
врши измену конкурсне документације.
За подношење понуде користити обрасце који су дати у овим изменама и допунама конкурсне документације (стр.:2-7, 10-15).
Остали обрасци из конкурсне документације остају непромењени и саставни су део понуде у складу са упутством.
У конкурсној документацији се мења :
1.
На страни 5, Поглавље II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,(СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
2.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације)
брише се текст објављен у конкурсној документацији , а уноси се текст који гласи:

Измена конкурсне документације бр.1 – ЈНМВ 5/2018

Page 1

II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,(СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
2.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације)
ре предмет
јед.
Коли
спецификација артикла
д
мере чина
бр.
ПАРТИЈА 1.
СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
1
Средство за дезинфекцију л
22
Kонцентровано средство на бази хлора. Користи се као процентуални водени раствор за дезинфекцију
инструмената
хирушких и медицинских инструмената.
Паковање 5 л.
2
Средство за општу
кг
70
Паковање 1 кг.
дезинфекцију прибора
Састав: 100гр садржи 99% natrijumdihloroizocijanurat dihidrat
подова,зидова, судопера,
столова,дезинфекција
прибора за јело и пиће.
3
Средство за дезинфекцију
л
130
Паковање 1 л
и прање површина и
Састав: 100 g средства садржи :4,8 g aktivnog hlora,<5% nejonskih surfaktanata, <5% katjonskih
предмета.
surfaktanata,alkalije.
За одрж. и дезинфекцију
Пх вредност 11-12, садржј површински активне материје 6-7%
оделења
4
За чишћење и
Прашкасти концентрат за чишћење и дезинфекцију свих врста површина, медицинских апарата и
дезинфекцију свих врста
кг
3
инвентара са дејством активног кисеоника без персирћетне киселине, са широким антимикробним
површина, медицинских
спектром , укључујући и адено, рота вирус и споре. Да не садржи надражујуће и лако испарљиве
апарата и инвентара са
састојке и да је пријатног мириса
широким антимикробним
спектром , укључујући и
адено, рота вирус и споре.
(„Perform“ или
одговарајуће)
5
Средство за дезинфекцију
л
10
Паковање 1 л
руку (за запослене и
Састав: 100 g rastvora sadrži 11 g izopropanola ,72 g etanola, 0,1 g bifenil 2ol i ostale komponente za negu
корисике)
kože.
Пх вредност 5-6, Садржај propan-2-ola 12-13%.
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ПАРТИЈА 2.
1.

. СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Средство за избељивљње
веша

лит

75

Паковање 1 л.
Састав: < 5% izbeljivači na bazi hlora

Детерџент за прање веша *

кг

1.600

Омекшивач за веш-⃰

л

120

Штирак

л

20

Средство за одржавање
санитарија*

ком

306

Понуђач треба да понуди висококвалитетан прашкасти детерџент за прање веша у веш-машинама, а
који може да служи и за ручно прање; Детерџент треба да је пакован у оригиналним врећицама, на
којима је одштампана произвођачка декларација;
А)да детерџент има особине ефикасног прања и одстрањивања флека на јако запрљаном вешу (белом
и шареном).
Б) да понуђени детерџент има следећи садржај у погледу својих компоненти:
- 5% -15 % анјонска површинска активна материја, - Више од 5%, средство за бељење на бази
активног кисеоника; сапун, поликарбоксилати, зеолити
-детерџент треба да садржи и: ензиме, оптичко белило, пријатан мирис.
Садржај површински активне материје 8-9%
Понуђач уз понуду треба да достави :
1. фотокопију произвођачке спецификације, или атеста из кога ће се моћи видети садржај и проценат
захтеваних компоненти
или
1.1.стручно мишљење, односно резултат анализе- испитивања узорка детерџента(Извештај о
испитивању) од стране овлашћене фирме за контролу и испитивање, из којег ће се видети садржај
захтеваних компоненти и
2.Оригинал или фотокопију декларације(са паковања) производа
Напомена:Наручилац очекује од понуђача да понуди прашкасти детерџент који испуњава наведене
карактеристике, као што су „Бонукс“, „Мериx“, или одговарајући детерџент са еквивалентним
особинама и траженим састојцима у захтеваним процентима. Понуђач је дужан у понуди уписати
назив производа који је понудио, у противном понуда се сматра неодговарајућом
Концентрат .Паковање 2 лит.
Састав: 5-15% katjonski surfaktanti , miris( Alpha-Isomethyl lonone,Butylphenyl
Methylpropional,Coumarin,Hexyl Cinnamal, Benzisothiazolinone
Паковање 1 лит
Састав: < 5% nejonski surfaktant,miris,Hexyl Cinnamal, D-Limonene,Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,
Laurylamine Dipropylenediamine.
Паковање 750 мл
Састав:<5% нејонски сурфактанти,мирис.
Садржај површински активне материје 1-2%,;садржај HCl 5-6%; пх вредност 1-2

2

3

4

5
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6
7

Средство за дезинфекц. веша
санитарија -

л

900

Средство за дезинфекцију
уклањања флека и каменца ⃰
Средство за чишћење тепиха

ком

200

л

1

Средство за чишћење
ламината

л

25

Средство за ручно прање
посуђа⃰

л

360

Течни вим

л

150

Сона киселина
Средство за прање подова ⃰

л
л

12
110

Средство за чишћрње рерни
Тоалет папир
Тоалет папир
Жилети пак 5/1

ком
ком
ком
пак

24
5000
400
50

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17

Паковање 1 лит
Раствор натријум хипохлорита 5% активног хлора
Садржај површински активне материје 5-6%
Паковање 750 мл
Састав: Natrijum hipohlorit 4,5 g na 100 g; <5%izbeljivač na bazi hlora; Nejonski surfaktanti; Sapun,Miris.
Паковање 1 лит
Састав: 5-15% anjonski surfaktanti, <5% nejonski surfaktanti,miris,boja,konzervans( Methylisothiazolinone,
Methylchlorothiazolinone)
Садржај површински активне материје 13-14%, ох вредност 5-6
. Паковање 1 лит
Састав: <5% anjonskih surfaktanata,
<5% nejonskih surfaktanata,Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,miris,boja.
Садржај површински активне материје 4-5%, пх вредност 7-8.
Паковање 1 лит
Састав: 5-15% анјонски сурфактант, <5% амфотерни сурфактанти, садржи конзерванс(2-bromo-2nitropropane-1,3 diol, Methylisothiazolinone, Methylchlorothioasolinone) miris.
Садржај површински активне материје 14-15%,
пх вредност 6-7.
Паковање 500 мл или 1000 мл
Састав: <5% anjonsko površinsko aktivnih elemenata,nejonsko površinsko aktivnih
elemenata,sapun,parfem,Limonene,
Benzisothiazolinone,Geraniol.
Садржај површински активне материје 6-7%
Течност , паковање у оригиналној амбалажи 1/1
Концентровано. Паковање 1 лит
Састав: 5-15% nejonskog surfaktanta, <5% anjonskog surfaktanta, parfum,Buthylphenyl
Methylpropional,Hexyl Cinnamal,Citronellol,
Methylchloroisothiazolinone,Linalool,Methylisothiazolinone,Glutaral,
Octylisothiazolinone.
Садржај површински активне материје 5-6%
Средство за одмашћивање са пумпицом. Паковање 750 мл
Паковање 100/1, Четвртасти листић ,бели, 100% целулоза
Трослојни, 100% целулоза , мин 120 гр
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ком

1000

са 2 ножића

19

Бријачи за једнократну
употребу
Сапун за руке и купање *

ком

810

20

Течни сапун ⃰

л

140

21

Шампон за прање косе ⃰

л

310

22
23

Шампон против перути*
Крема за бријање

л
Koм

1
45

24
25
26

Лосион после бријања
Лак за косу
Гел за косу

Л
ком
ком

8
21
1

27
28
29
30

ком
ком
ком
ком

1
1
3
30

31

Пена за косу
Паковање за косу
Балзам за косу
Анти бактеријски гел за руке
са пумпицом
Спреј против прашине

Ком

25

32
33
34
35

Освеживач ВЦ шоља
Спреј за муве
Траке за муве
Освеж. просторија-спреј

ком
ком
ком
ком

117
25
50
10

Паковање 75 гр
Пх вредност 10-11, садржај влаге и испарљивих материја 12-13%,
садржај материје растворене у етанолу 86-87%.
са глицерином.
Састав: : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamido Propyl Betaine, Glycerin, Glycol
Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Sodium Chloride, Citric Acid, Methylisothiazolinone,
Methylchloroisothiazolinone,Parfum.
Садржај површински активне материје 8-9%
Шампон за прање косе. Паковање 1 лит
Састав: Aqua,Sodiumlaureth Sulfate,Cocamide DEA,Cocamide MEA,Cocamido
propylbetaine,Glycerine,Glycol distearate,Laureth 10,Sodium chloride,Citric
acid,Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,parfem.
Садржај површински активних материја 6-7%, пх вредност 7-8
Шампон за косу за уклањање перути-дати цену за л
Паковање 100 мл
Састав:Aqua, Sodium Tetraborate,Parfum,Limonene,Stearic Acid,Potasium Hidroxide,Glycerin,Myristic
Acid
Паковање 125 мл; Да не иритира кожу, пријатног мириса.
Спреј, 500мл, типа „Интеса“ или одговарајући
Паковање 150 мл
Сасатав: Aqua,Alcohol Denat,Copolymer,Crbomer,Disodium Edta,Parfum.
Средство за учвршћивање косе , паковање 300 мл
Средство за регенерисање косе 250 мл
Паковање 500 мл
Паковање 500 мл.
Састав: Aqua,Alcohol,Carbomer,Glycerin.
. Паковање 300 мл
Састав: <5% nejonski surfaktanti,>=5% i <15% alifatični hidrokarbonati,miris,Butilfenil metilpropional,4(4-Hidroksi-4-metil-pentil)cikloheks-3-enekarbaldehid,heksil cinamal.
Пуњење за корпицу. Паковање 360 мл
Паковање 400 мл

18

спреј Паковање 300 мл
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пак
ком
пак
ком

41
42

Салвете
Кесе трегер
Кесе за замрз./3кг
ПВЦ вреће за смеће (око 60
л)
ПВЦ вреће за смеће (око
160л)
Чачкалице дрвене
Картонска тацна

100% целулоза,једнослојне, дим 30х30 цм.Паковање 100/1
дим 300х550 цм , носивост 5 кг
Рачунајући паковање 30/1 понудити паковање
Дим 500х900цм

Ком

350
1000
200
1600
0
3500

пак
ком

20
620

Крпе за под
Пвц фолија за паковање

ком
м

50
1500

45

Фолија Алу

м

2500

46

Рукавице ѕа кућну употребу
пар⃰

Пар..

350

47

Рукавице за једнократну
употребу полиетиленске

ком.

4.500

48

Сунђер за прање посуђа са
абразивом
Жица за судове
Бриско – (Мопер, џогерштап)
Мопер ресе
ПВЦ чаше за једнократну
употребу
Метла сирак
Дестилована вода
Папирни убрус

ком

460

Чачкалице дрвене. Паковање 150/1
Тацне за једнократну употребу, димензије
130х190 мм, Паковање 25/1
70х100 цм, да упијају воду и не остављају трагове
Самолепљива (самопријањајућа) фолија. Назначити цену за 1 метар и за укупну дужину – према
табели и упутству ( без и са ПДВ)–овај начин формирања цене је одређен ради различитог паковања
фолије (10,,20 м...)
Назначити цену за 1 метар и за укупну дужину – према табели и упутству ( без и са ПДВ)–овај начин
формирања цене је одређен ради различитог паковања фолије (10,,20 м...)
Природни латекс,велур постава,неклизајуће са храпавом текстуром.
Погодне за рад са средствима за одржавање хигијне, често квашење, заштиту од јако запрљаних
површина
Цену исказати за 1 пар и укупно са и без ПДВ
Паковано у кутијама 100/1, полиетилен
Цену исказати за 1 ком и укупну количину са и без ПДВ
мин.дим. 12х9х3 цм

43
44

ком
Ком

240
35

Паковање 1/1. Мин 13 гр
штап мин 1,1 метар

ком
ком

74
3100

мин 140 гр
ПВЦ 2 дл

ком
л
ком

8
1050
1020

сирак мин 4х шивена , дршка око 1,20 м
Паковање 5/1
ролна мин 100гр. 100% целулоза ,двослојни, бели,

36
37
38
39
40

49
50
51
52
53
54
55

Дим 700х1100 цм
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ПАРТИЈА 3. СРЕДСТВО ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА
средство за машинско прање кг
600
средство са карактеристикама :
10%-20% tetrasodium
посуђа*- за бело посуђе
1%-10% kalijum hidroksid
1%-10% natrijum hidroksid
1
izgled i boja: čista tečnost
miris: tipičan
pH: > 13
relativna gustina: 1,21 g/ml
типа“ Alcavetro HW“ или одговарајуће; паковање :12/1 kg или 25/1 kg
Таблетирана со за
кг
250
Tablete na bazi natrijum hlorida 98.5%
2
Služe za regeneraciju uređaja za omekšavanje vode
омекшавање воде*
Типа "Saltech" Salinen или одговарајуће
Да је упознат са спецификацијом понуђач потврђује својим потписом
Образац се доставља наручиоцу као саставни део понуде.
МП

овлаштено лице понуђача
___________________________

Понуђач је дужан да уз Понуду достави декларацију за све производе означене звездицом (*). На декларацији је потребно обележити број партије и
редни број под којим се дати производ налази. Декларација мора бити читка и преведена на српски језик. Производи морају одговарати роби која се
тражи у спецификацији. Понуде без комплетних наведених прилога биће одбијене као неприхватљиве
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2.
У поглављу IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА (страна 11)
мења се тачка
.4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Р ДОДАТНИ УСЛОВИ
Д О К А З И О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
е за учешће у поступку
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из члана 76. ЗЈН
д.
б
р.
и гласи
.4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Р ДОДАТНИ УСЛОВИ
Д О К А З И О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
.б за учешће у поступку
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из члана 76. ЗЈН
р.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже
Потврда НБС-а о броју дана неликвидности у периоду од 12(дванаест)
месеци пре објављивања Позива за подношење понуда издата после дана
неопходним
финан
објављивања јавног позива
сијским
капацитетом
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
2. Декларацију за производе означених у спецификацији ,у складу са захтевом наручиоца
3. извештај о испитивању из ког се може видети састав и техничке карактеристике производа за
ставке под редним бројевима:
П1 -2,3,5
П2-2, 5,9, 10, 11,13, 19,20,21
4 доставити решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за
ставке под редним бројевима
П1: 2,3,5 и
1.

Измена конкурсне документације бр.1 – ЈНМВ 5/2018
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П2 :30
Напомена: : Наручилац задржава право да од понуђача захтева пре доношења одлуке о додели уговора да достави на увид све или поједина документа ,
извештаје или решења у оригиналу или од стране суда у овереној фотокопији.
3.
У поглављу IV, у тачки 4.5.,( на стр.12)
после текста

„Уз изјаве понуђач доставља:
Декларације за производе означене у спецификацији„ ⃰ „ у складу са захтевом наручиоца (наведено под тачком 4.2.2.- додатни услови)-“
додаје се текст:
-извештај о испитивању из ког се може видети састав и техничке карактеристике производа за ставке под редним бројевима:
П1 -2,3,5
П2-2, 5,9, 10, 11,13, 19,20,21
-доставити решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за ставке под редним бројевима
П1: 2,3,5 и
П2 :30

У поглављу VII, мењају се обрасци : VII-11/1 , VII-11/2 и VII-11/3
Бришу се обрасци VII-11/1 , VII-11/2 и VII-11/3

4.
“СТРУКТУРА ЦЕНЕ“

“СТРУКТУРА ЦЕНЕ“ објављени у конкурсној документацји.

Нови обрасци се користе за давање понуде и гласе:

Измена конкурсне документације бр.1 – ЈНМВ 5/2018
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац VII-11/1

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
1
Б
Р

1.

2.

3.

4

5

СПЕЦИФИКАЦИЈА2
Назив добара

У амбуланти- средство за
дезинфекцију инструмената
Средство за општу дезинфекцију
прибора подова,зидова, судопера,
столова,дезинфекција прибора за
јело и пиће.
Средство за дезинфекцију и прање
површина и предмета.
За одрж. и дезинфекцију оделења
За чишћење и дезинфекцију свих
врста површина, медицинских
апарата и инвентара са широким
антимикробним спектром ,
укључујући и адено, рота вирус и
споре. („Perform“ или одговарајуће)
Средство за дезинфекцију руку
(за запослене и корисике)

НАБАВКА 5/2018-ЈНМВ.

3

4

5

6

7

Јед.
мере

Кол
ичи
на

Јединична.
Цена без пдв

Укупна цена
без ПДВ

Јединична
цена са ПДВ

л

22

кг

70

л

130

Партија 1 ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
8
9
10
Укупна цена са
ПДВ

Понуђен производ

Произвођач

3
кг

л

10

Са ПДВ
Укупна Без ПДВ
Цена
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени артикал
-У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене без ПДВ
-У колони 7 уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал
-У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене са ПДВ
-У колони 9 уписати НАЗИВ ПРОИЗВОДА КОЈИ НУДИТЕ
-У колони 10 уписати НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПРОИЗВОД КОЈИ НУДИТЕ
-Испод табеле, на предвиђено место упуисати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ
Потписивањем ове спецификације од стране одговорног лица, понуђач потврђује да су добра која се нуде одговарајућих карактеристика у складу са спецификацијом.
Место и датум:
ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:
М.П.
____________________

Измена конкурсне документације бр.1 – ЈНМВ 5/2018
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац VII-11/2

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
1
Б
Р

1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА2
Назив добара

3

4

Јед.
мере

Количин
а

НАБАВКА5/2018ЈНМВ.

Партија 2 СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
5
6
7
8
Јединична.
Цена без
пдв

Укупна цена
без ПДВ

Јединична цена са
ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

9

Навести произвођача
а за артикле означене са
„ ⃰“
Навести произвођача, нсзив
производа и
доставити декларацију

Средство за избељивљње веша
Детерџент за прање веша *

лит
кг

75
1.600
⃰

Омекшивач за веш-⃰

л

120

⃰

Штирак
Средство за одржавање санитарија*

л
ком

20
306

*

Средство за дезинфекц. веша
санитарија -

л

900

Средство за дезинфекцију уклањања
флека и каменца ⃰

ком

200

⃰

Средство за чишћење тепиха
Средство за чишћење ламината
Средство за ручно прање посуђа⃰

л
л
л

1
25
360
⃰

2.

3.
4
5
6

7
8
9
10
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11
12

Течни вим
Сона киселина
Средство за прање подова ⃰

л
л
л

150
12
110
⃰

Средство за чишћрње рерни
Тоалет папир
Тоалет папир
Жилети пак 5/1
Бријачи за једнократну употребу
Сапун за руке и купање *

ком
ком
ком
пак
ком
ком

24
5000
400
50
1000
810

*

Течни сапун ⃰

л

140

⃰

Шампон за прање косе
и тела ⃰

л

310

⃰

Шампон против перути*

л

1

⃰

Крема за бријање
Лосион после бријања
Лак за косу
Гел за косу
Пена за косу
Паковање за косу
Балзам за косу
Анти бактеријски гел за руке са
пумпицом

Koм
Л
ком
ком
ком
ком
ком
ком

45
8
21
1
1
1
3
30

13
14
15.
16
17
18
19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Page 12

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Спреј против прашине
Освеживач ВЦ шоља
Спреј за муве
Траке за муве
Освеж. просторија-спреј
Салвете
Кесе трегер
Кесе за замрз./3кг
ПВЦ вреће за смеће (око 60 л)
ПВЦ вреће за смеће (око 160л)
Чачкалице дрвене
Картонска тацна
Крпе за под
Пвц фолија за паковање
Фолија Алу
Рукавице за кућну употребу пар⃰

Ком
ком
ком
ком
ком
пак
ком
пак
ком
Ком
пак
ком
ком
м
м
Пар..

25
117
25
50
10
350
1000
200
16000
3500
20
620
50
1500
2500
350

Рукавице за једнократну употребу
полиетиленске
Сунђер за прање посуђа са абразивом
Жица за судове
Бриско – (Мопер, џогер-штап)
Мопер ресе
ПВЦ чаше за једнократну употребу
Метла сирак
Дестилована вода
Папирни убрус

ком.

4.500

ком
ком
Ком
ком
ком
ком
л
ком

460
240
35
74
3100
8
1050
1020

⃰

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Укупна цена

Измена конкурсне документације бр.1 – ЈНМВ 5/2018
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени артикал.
- За артикле под бр 44 и 45(фолије) у колону 5 унети цену без ПДВ по 1 м
- За артикле под бр 46(ркавице гумене пар) у колону 5 унети цену без ПДВ за 1пар
- За артикле под бр 47(пвц рукавице) у колону 5 унети цену без ПДВ за 1 комад
-У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене без ПДВ
- За артикле под бр 44 и 45(фолије) у колону 6 унети цену за целокупну дужину без ПДВ
- За артикле под бр 46(ркавице пар) у колону 6 унети цену без ПДВ за укупну количину
- За артикле под бр 47(пвц рукавице) у колону 6 унети цену без ПДВ за укупну количину
-У колони 7 уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал
За артикле под бр 44 и 45 (фолије)у колону 7- унети цену са ПДВ по 1 м
- За артикле под бр 46(ркавице пар) у колону 7 унети цену са ПДВ за 1 пар
- За артикле под бр 47(пвц рукавице) у колону 7 унети цену са ПДВ за 1 комад
-У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене са ПДВ
- За артикле под бр 44 и 45(фолије) у колону 8 унети цену за целокупну дужину са ПДВ
- За артикле под бр 46(ркавице пар) у колону 8 унети цену са ПДВ за укупну количину
- За артикле под бр 47(пвц рукавице) у колону 8 унети цену са ПДВ за укупну количину
-У колони 9, у реду за производ који нудите на тој позицији уписати НАЗИВ произвођача чије проузводе нудите, а за позиције означене
„*“ (звездицом)-навести произвођача, нсзив производа и доставити декларацију
-Испод табеле, на предвиђено место уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ
Потписивањем ове спецификације од стране одговорног лица, понуђач потврђује да су добра која се нуде одговарајућих карактеристика у складу са
спецификацијом- коју табелу достављате уз понуду
Место и датум:
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац VII/11-3

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА2

1
Назив добара

3

4

Јед. мере

Количи
на

бр

1

НАБАВКА5/2018ЈНМВ.

5

6

Јединична.
Цена без
пдв

Укупна цена
без ПДВ

Партија 3. СРЕДСТВО ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОСУЂА
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
7
8
9
Јединична цена са
ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

Навести произвођача,
нсзив производа и
доставити декларацију

средство за машинско прање посуђа за
бело посуђе*

кг

600

*

Таблетирана со за омекшавање воде *

кг

250

*

2
Укупна
Цена

Без ПДВ

Са ПДВ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени артикал (1 кг)
-У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене без ПДВ
-У колони 7 уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал
-У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене са ПДВ
-У колони 9, у реду означеном ⃰ за производ који нудите на тој позицији уписати навести произвођача, нсзив производа и доставити декларацију за
производ који нудите.
-Испод табеле, на предвиђено место уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ
Потписивањем ове спецификације од стране одговорног лица, понуђач потврђује да су добра која се нуде одговарајућих карактеристика у складу са
спецификацијом.
Место и датум:
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5.
у поглављу

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

у тачки 2.
2.1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
брише се текст

„ Рок за подношење понуда је 09.08.2018. године до 12:00 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до је 09.08.2018..године до 12:00 часова.“
уноси се текст
Рок за подношење понуда је 13.08.2018. године до 12:00 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до је 13.08.2018..године до 12:00 часова.
2.2. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
текст

„Приложену спецификацију потписати на месту где је то предвиђено, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа
Образац VII-11/1 -3/Структура цене- попунити и потписати, оверити печатом у складу са понудом (партија коју нудите)“
након објављивања измене и допуне, односи се на обрасце у овој измени.

у одељку
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
тачка 3
брише се текст
3. Докази о испуњености услова из члана 76
Поред Изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 понуђач доставља декларацију за све
производе
Измена конкурсне документације бр.1 – ЈНМВ 5/2018
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означене звездицом (*).- у спецификацији - одељак II и образац структура цене.
уноси се текст:
3. Докази о испуњености услова из члана 76
Поред Изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 понуђач доставља декларацију за све
производе
означене звездицом (*).- у спецификацији - одељак II и образац структура цене.
Понуђач доставља и :
-извештај о испитивању из ког се може видети састав и техничке карактеристике
производа за ставке под редним бројевима:
За П1 – број : 2,3,5
За П2- број :2, 5,9, 10, 11,13, 19,20,21
- решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за
ставке под редним бројевима
За П1број : 2,3,5 и
За П2 број :30

- на стр 39
- брише се текст
Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 09.08.2018.. године, у 12:00 часова. Неблаговремене понуде ће неотворене
бити враћене понуђачу.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, дана 09.08.2018..године са почетком у 12,15 часова, у просторијама
наручиоца ул. Генерала Драпшина
- уноси се текст
- Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 13.08.2018.. године, у 12:00 часова. Неблаговремене понуде ће
неотворене бити враћене понуђачу.
- Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, дана 13.08.2018..године са почетком у 12,15 часова, у
просторијама наручиоца ул. Генерала Драпшина
Комисија за јавну набавку
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