
 
 

број: 01-3204/4-3 

датум: 22.06.2017. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон) Комисија наручиоца у поступку јавне набавке ЈН 23/17 – 

„Средства за чишћење за период до годину дана“ врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

I Мења се на страни 22. конкурсне документације мења се ставка број 6. у партији 3. тако 

да сада гласи: „Средство за одржавање дрвених површина, спреј за намештај, садржи 

мање од 5% нејонских састојака, сапун, парфем, диметил биоразградив,  паковање 300 

мл, Pronto Classic за паркет или одговарајуће.“ 

  

II На страни 5. конкурсне документације мења се услов пословног капацитета тако да сада 

гласи: „да достави безбедоносни лист за Партије 3, 5. и 8. (доставља само понуђач који 

конкурише на наведене партије).“ 

 

III На страни 6. конкурсне документације мењају се докази за се услов пословног 

капацитета тако да сада гласи: „копија безбедносног листа за сваки производ који понуђач 

нуди у оквиру Партије бр. 3, 5. и 8. (понуђач безбедоносни лист мора обележити бројем 

партије и ставком из партије на који се безбедоносни лист односи.“ 

 

IV У складу са одредбом члана 63. Закона Комисија је продужила рок за подношење 

понуда на 28.06.2017. године до 9:00 часова. 

 

V Јавно отварање понуда извршиће се истог дана, 28.06.2017.године у 09:15 часова. 

 

Образложење: 

Предметне измене комисија наручиоца је извршила у складу са са чланом 61. став 1. 

Закона. 

 

 

 

испред Комисије наручиоца 

 

Марко Николић 

дипл.правник 

ПРИЛОГ:
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Партија 3 – Средства за одржавање хигијене у хотелу Трим 

      
Редни 

број 

  

Једин. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ  

Јед. Цена 

са ПДВ-
ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 
(3х4) 

Износ ПДВ-а 

(8-6) 

Укупна цена са 

ПДВ (3х5) 

Комерцијални назив 

производа, произвођач 

и држава порекла 
Назив добра 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Сапун течни за руке паковање 5 лит, "Perla", 

"Omega" или одговарајући, антибактеријски 
паковање 35 

 
          

2 

Освеживач WC шоље комплет са корпицом 

Паковање 60ml. „BREF DUO AKTIV” или 

одговарајући. Састав: 15-30% анјон активне 

материје, <5% нејоногене активне материје. 

ком 800 
 

          

3 

Течни детерџент за ручно прање посуђa 

Паковање: 2 лит, Таш или одговарајући, 

Састав: 5-15% анјон активне материје. Мирис 

лимуна, конзерванс ком 90 
 

          

4 

Течно абраз средство за чишћење санитарија и 

кухињског простора и површина од инокса. 

Садржи мање од 5% нејонских састојака, од 5-

15% анјонских састојака, пријатног мириса,  

запремине 500ml  ,,Cif cream” или 

одговарајуће, лимун или одговарајући 

ком 150 
 

          

5 

Средство за дубинско чишћење и одржавање 

плочица, мрамора и керамичких површина, 

садржи од 5-15% анјонских састојака,  "Ајакс" 

или одговарајуће, парфимисан, паковање  1 

лит 

ком 120             

6 

Средство за одржавање дрвених површина 

,спреј за намештај, садржи мање од 5% 

нејонских састојака, сапун, парфем, диметил 

биоразградив,  паковање 300 мл, Pronto Classic 

за паркет или одговарајуће 

ком 20             

7 
Средство за одржавање итисона-мебла, 

паковање 750мл, Емсал или одговарајуће ком 45             
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8 

Концентровано течно средство за 

одмашћивање Паковање: 750ml, „AXEL 

SGRASSO” или одговарајуће, са 

распршивачем. Састав мање од 5% нејонски, 

катјонски и анјонски суфраканти, фосфати и 

фосфонати. 

ком 115             

9 

Средство за чишћење и дезинфекцију 

санитарних чворова, Паковање 750мл, садржи 

мање од 5% нејонских састојака, сапун, 

парфем, средства за дезинфекцију натријум 

хипохлорит ,, ДОМЕСТОС” или одговарајуће. 

ком 110             

10 

Средство за уклањање каменца са површина 

од нерђајућег челика, алуминијума, керамике, 

стакла и пластике. Састав: нејонски и 

катјонски сурфаканти до 5%, сулфаминска 

киселина 5-15%.  Паковање: 500ml , ,,Axel Kal 

” или одговарајуће 

ком 30 
      

11 

Сона киселина 1л паковање, Патентинг, 

Панонија или одговарајуће ком 100 
      

12 

Средство за чишћење WC шкољки од каменца 

и других нечистоћа, паковање 1000мл,  састав: 

Макс 9% Hydrochloric Acid, <5% nonionic 

surfanctants, Панонија или одговарајуће 

ком 15 
      

13 Избељивач рубља (варикина, ACE или 

одговарајуће )  паковање 1 l, садржај активног 

хлора 40гр/л.  Доставити безбедносни лист. 

ком 75 
      

14 

Прашак за машинско прање веша паковање: 

паковање 8-12 kg „Мерикс”, ,, Дуел” или 

одговарајући. Састав 5-15% анјонске 

површине активне материје мање од од 5%, 

средство за бељење на бази кисеоника, 

оптичка белила, парфем, нејонски сурфаканти, 

апун, поликарбоксилати, фосфонати, зеолит 

кг 600 
      

15 

Омекшивач за веш,  концентрат, паковање 5Л, 

састав 5-15% катјонски сурфактант, 

парфимисан, Силан, Орнел или одговарајуће ком 25 
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Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

16 

Средство за чишћење стаклeних површина (2 у 

1 течност и активна пена).  Паковање: 750ml 

„MER GLAS” или одговарајући. Са 

распршивачем, са алкохолом 
ком 150 

      

17 

Средство за скидање буђи у купатилу "Bref 

power" или одговарајући.,  Паковање 750мл, са 

распршивачем. ком 40 
      

18 

Концентрат за дезинфекцију и дезодорацију, 

паковање 1Л, састав безалконијум хлорид 5%, 

инхибитор корозије, деминерализована вода и 

адитиви, Десол или одговарајуће 
ком 100 

      

     

Укупно 

партија  

3 :  

      
 

    

 М.П. 
   

Потпис понуђача 

   
     

__________________________________ 
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