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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
Број: 221/8-3 
Дана:05.07.2017. 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 4/2017    врши 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Измена бр. 1 

 
Предмет јавне набавке .4/2017. 
добра- СРЕДСТВА ЗА  ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПАРТИЈА 4. остли материјал за одржвање хигијене ОРН 39800000 

 
 Наручилац Геронтолошки центар Кикинда, у конкурсној документацији за наведену јавну набавку  у року предвиђеном за достављање понуда врши измену 
конкурсне документације. 
Мења се:  

 У поглављу II тачка 2.1.. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) : 
- ПАРТИЈА 4. ТАЧКА 2 тако што се  
брише текст 

2 Освеживач вц шоља .  ком 210 Гел  за пуњење корпица у ВЦ шољи типа  „Гел бреф“ 200 мл или одговарајуће 
 
уноси се текст 

2 Освеживач вц шоља .  ком 117 Средство за освежавање вц шоље, гел, паковање са корпицом, 360 мл, 
садржи 5-15% анјонски сурфанктанти, нејонски сурфактанти,  мирис 

 
Мења се тачка 2. У обрасцу:  

Образац VII-11/4                                                                                        СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
Образац има означену страницу 31 и 32 
 
Понуђачи уз понуду за партију 4.  достављају табелу дату у овој измени конкурсне документације  - стр31 и 32- како следи 
Продужава се рок за доставу понуда.-нови рок 11.07.2017. год. до 12 часова 
Остале одредбе конкурсне документације се не мењају. 
          Комисија за јавне набавке 
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Образац VII-11/4                                                                                        СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

СРЕДСТВА ЗА  ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ         НАБАВКА4/2017-ЈНМВ.               Партија  4  ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
  СПЕЦИФИКАЦИЈА-  СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Б
Р 

Назив добара Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична. 
Цена без 

пдв 

Укупна цена 
без ПДВ 

Јединична цена са 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

На месту означеном ⃰ 
Навести  произвођача  

1. Антистатик  Ком 25      

2. Освеживач вц шоља .  ком 117      

3. Спреј за муве ком 21      

4 Освеж. просторија-спреј ком 7      

5 Салвете  обичне  Пак 350      

6 Кесе трегер  ком 1000      

7 Кесе за замрз./3кг пак 200      

8 ПВЦ вреће за смеће         60 литара ком 16.000      

9 ПВЦ вреће за смеће    160л      ком 3.500      

10 Чачкалице 100/1 пак 30      

11 Картонска тацна130*190 ком 620      

12 Крпе за под ком 50      

13  Пвц фолија за паковање м 1500      

14 Фолија Алу  м 2500      

15 Рукавице гумене - пар⃰ ком. 350     ⃰ 

16 сунђер за прање посуђа ком 460      

17 Жица за судове ком 240      

18 Крпа типа „трулекс“ или одговарајуће ком 32      

19 Чаше ПВЦ  ком 3100      

20 Бриско -џогер-штап Ком 35      

21 бриско  реса-за џогер ком 74      

22 Метла сирак  ком 8      

23 дестилована вода л 1050      

24 Папирни убрус  ком 1020      

Укупна   
Цена 

 

Без ПДВ 
 

Са ПДВ 

стр.31 



Геронтолошки центар Кикинда, конкурсна докузментација  ЈНМВ, јавна набавка бр.4/2017 Page 

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 13 и 14 (фолије) унети износ као у колону 6- за целокупну дужину без ПДВ 
 -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 
 За артикле под бр 13 и 14 (фолије) унети износ као у колону 8- за целокупну дужину са ПДВ 
-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 НАЗИВ произвођача чије проузводе 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:                                                                                                                  М.П.        ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: __________________________ .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Стр.32 


