
 
 

 

број: 01-936/4-2 

датум: 08.03.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 

даљем тексту: Закон) Комисија наручиоца у поступку јавне набавке ЈН 05/18 – „Средства за 

чишћење (општа и неспецифична)“ врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

I Мења се образац техничке спецификације у конкурсној документацији.  

  

II Као Прилог број 1. дат је нови Образац структуре цене са спецификацијом. 

 

III У складу са одредбом члана 63. Закона Комисија је продужила рок за подношење понуда на 

13.03.2018. године до 9:00 часова. 

 

IV Јавно отварање понуда извршиће се истог дана, 13.03.2018. године у 09:15 часова. 

 

Образложење: 

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

 

Комисија наручиоца: 

Татјана Стојановић 

Ивана Чикуц 

Марко Николић 

 

ПРИЛОГ:
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са СПЕЦИФИКАЦИЈОМ у ЈН 05/18 

 

ПАРТИЈА 1 - Хотелски сапун, шампон, хигијенска трака и хигијенска кеса за чашу 

Р.бр. Опис/назив производа 
Јед 

мере 
Количина  

Јед. 

цена 

без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и држава 

порекла 

Коментар* 

1 Хотелски сапун, амбалажа кесица, 15гр ком 6000           
    

2 Хотелски шампон, амбалажа кесица, 15мл ком 5000               

3 
Хигијенска кеса за чаше провидна са натписом 

дезинфиковано 
ком 1000           

    

4 Хигијенска (дезинфекцијска) трака за ВЦ даску ком 2000           

  Укупно партија 1:     

   

Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

ПАРТИЈА 2 - Папирна галантерија и средства за одржавање хигијене  

Р.бр. Опис/назив производа Јед мере Количина  

Јед. 

цена 

без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. 

Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и 

држава порекла 

Коментар* 

1 
Тоалет папир- ролна, двослојни папир, 100% 

целулоза, ролна 100 листића +/- 5%, тежина једне 

ролне 60 -70 грама, ,,UNO”, "BONI"  

ком 10000           

    

2 

Убрус кухињски, ролна, боја бела, лист ролна 50 

листова у ролни, број слоја 2, паковање у ролни 100% 

целулоза 2 комада у паковању, ролна 50 листова +/- 

5% Перфекс или одговоарајуће испорука у 

оригиналном паковању 

паковање 2500           
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3 
Салвете беле двослојне беле, 30*30, паковање 100 

комада, 100% целулоза 
паковање 500           

    

4 
Салвете тамно црвене-бордо, трослојне, 33*33, 

паковање 100 комада, 100% целулоза 
паковање 500           

    

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

"Omega", антибактеријски 
ком 35           

    

6 

Освеживач WC шоље комплет са корпицом 

Паковање 60ml. „BREF DUO AKTIV”. Састав: 15-

30% анјон активне материје, <5% нејоногене активне 

материје. 

ком 800           

    

7 

Течни детерџент за ручно прање посуђa, паковање: 2 

лит, "Fairy". Састав: 5-30% анјон активне материје, 

конзерванс, парфем, мирис лимун. Све површинске 

активне материје потпуно биоразградиве. PH 

неутралан 

ком 90           

    

8 

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”, лимун  

ком 150           

    

9 

Средство за дубинско чишћење и одржавање 

плочица, мрамора и керамичких површина, садржи 

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

паковање  1 лит  

ком 120           

    

10 

Средство за одржавање дрвених површина ,спреј за 

намештај, садржи мање од 5% нејонских састојака, 

сапун, парфем, диметил биоразградив,  паковање 

750мл, Pronto Classic за паркет  

ком 20           

    

11 
Средство за одржавање итисона-мебла, паковање 

750мл, Емсал  ком 20           
    

12 

Концентровано течно средство за одмашћивање 

Паковање: 750ml, „AXEL SGRASSO”  са 

распршивачем. Састав мање од 5% нејонски, 

катјонски и анјонски суфраканти, фосфати и 

фосфонати.  

ком 100           

    

13 

Средство за чишћење и дезинфекцију санитарних 

чворова, Паковање 750мл, садржи мање од 5% 

нејонских састојака, сапун, парфем, средства за 

дезинфекцију натријум хипохлорит ,, ДОМЕСТОС”  

ком 110           
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14 

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 ”  

ком 30           

    

15 
Сона киселина 1л паковање, Патентинг или Панонија  

ком 80           
    

16 

Средство за чишћење WC шкољки од каменца и 

других нечистоћа, паковање 1000мл,  састав: Макс 

9% Hydrochloric Acid, <5% nonionic surfanctants, 

Панонија  

ком 15           

    

17 
Избељивач рубља (варикина, ACE)  паковање 1 l, 

садржај активног хлора 40гр/л.  Доставити 

безбедносни лист. 
ком 70           

    

18 

Прашак за машинско прање веша паковање: 

паковање 8-12 kg „Мерикс”, ,, Дуел”. 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. Прашак је 

намењен прању пешкира, постељине, крпа. 

кг 600           

    

19 

Омекшивач за веш,  концентрат, паковање 2-5Л, 

састав 5-15% катјонски сурфактант, парфимисан, 

Силан, Орнел  
лит 100           

    

20 

Средство за чишћење стаклeних површина (2 у 1 

течност и активна пена).  Паковање: 750ml „MER 

GLAS”. Са распршивачем, са алкохолом 
ком 130           

    

21 
Средство за скидање буђи у купатилу "Bref power".,  

Паковање 750мл, са распршивачем. ком 40           
    

22 

Средство за одгушење одвода, раствор 

натријумхидроксида, мин 35% NaOH, 1Л Цевток 

Панонија  
ком  100           

    

23 

Концентрат за дезинфекцију и дезодорацију, 

паковање 1Л, састав безалконијум хлорид 5%, 

инхибитор корозије, деминерализована вода и 

адитиви, Десол  

ком 100           

    

Укупно партија 2:     

  



Завод за спорт и медицину спорта РС- Конкурсна документација ЈН 05/18 материјал за одржавање хигијене (општи и неспецифични) 

 

страна 5 oд 11 

 

Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

 

Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 3 - Заштита на раду за потребе хотела 

Р.бр. Опис/назив производа 
Јед 

мере 
Количина  

Јед. 

цена 

без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, произвођача 

и држава порекла 

Коментар* 

1 
Рукавице ПВЦ за хемијску заштиту, заштита руку 

од јаких киселина и хидроксида, уљаноотпорне 
ком 60           

    

2 
Рукавице за једнократну употребу, нестерилисане, 

пудерисане, винил, паковање 100ком 
ком 5               

3 
Једнократне каљаче од полиетилена - назувице, 

паковање 100ком (HACCP) 
ком 5           

    

4 
Једнократна капа без ширита, од полипропилена са 

еластичном траком, заштита косе, 16гр, боја бела и 

плава, пак 100ком 
ком 5           

  Укупно партија 3:     
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ПАРТИЈА 4 - Санитарни прибор за одржавање хигијене у хотелу Трим 

Р.бр. Опис/назив производа Јед мере Количина  

Јед. 

цена 

без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и држава 

порекла 

1 
Комплет брисач стакла (комплет садржи ручицу брисача, 

инокс носач гуме и гуму ширине 35цм) 
ком  5             

2 
Ђубровник са поклопцем и дршком, танка гума на крају 

ђубровника који пријања на под и олакашава скупљање и 

најситније прљавштине 
ком 5           

  

3 
Кофа PVC са дршком 12l, и са цедиљком за бриска 

Виледа  
ком 10           

  

4 Бриско са штапом за рибање пода, бриско памучни за 

глатке површине, уложак бриска кончани 220гр 
ком 15           

  

5 
Држач моп. Крпе за брисање са зглобом од метала и 

пластике ширине 40цм, Спринт плус програм или 

одговарајуће 
ком 3      

 

6 Моп крпа за брисање и чишћење подова ширине 40цм, 

памук и полиестер, отпоран на хемикалије 
ком 5      

 

7 
Дршка алуминијумска за држач мопа дужине 140цм 

ком 3      
 

8 Портвиш ПВЦ са дршком ком 20             

9 Уложак за портвиш ком 10             

10 Метла сиркова велика ком 10             

11 Корпа за отпатке ПВЦ канцеларијске ком 15             

12 Корпа за отпатке ПВЦ са обртним полопцем ком 5       

13 Крпа трулекс приближних димензиаја мин. 18х20 cm. 

Оргинално паковање 3/1 
паковање 150           

  

14 Памучна крпа за кухињу, сировински састав 100% памук, 

димензија 30*60цм 
ком 50           

  

15 
Магична крпа универзална приближних димензија 

40x40cm,  у оригиналној амбалажи. 
ком 40           
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Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

16 Микрофибер крпа за полирање чаша, 400*550мм, Виледа  ком 20           
  

17 
Челична четка за чишћење роштиља; дужина четке 

30цм,тространа;материјал четке челична вуна 
ком 5             

18 
Метална жица за снажно и ефикасночишћење и 

отклањање најотпорније нечистоће Виледа у оригиналној 

амбалажи 
ком 150           

  

19 
Сунђер са абразивом за судове  већи приближних 

димензија 95х65mm 
ком 250           

  

20 Дршка телескопска алуминијумска 2*1,5м и пајалица  ком 3             

21 
Рефил за освеживач просторија на батерије запремине 

250ml – Airwick freshmatic  
ком 20           

  

22 
Брисач прозора 3у1 (чишћење прозора,углова и оквира од 

пода ширине 28цм са микровлакнима) са одговарајућом 

дршком 
ком 3      

 

23 
Дозер за течни сапун, запремине  0,5л, боја бела или 

провидна 
ком 10      

 

Укупно партија 4:     

 

ПАРТИЈА 5 - Средство за одржавање разних површина 

Р.бр. Опис/назив производа 
Јед 

мере 
Количина  

Јед. 

цена без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и држава 

порекла 
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Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

ПАРТИЈА 7 - Кесе за усисивач 

1 
Средство за чишћење и одржавање гранитних плочица, 

концентрат 5Л, искључиво за гранитне плочице, Brill Lux 

Sanitec 

ком 10             

2 
Средство за чишћење паркета,  концентрат 5Л, неутрални са 

воском који не захтева испирање, биолошка разградљивост 

90%,  Parquet Sanitec 

ком 6             

3 
Средство за дезинфекцију радних површина, месорезница, 

витрина и фрижидера у хотелској кухињи, токсиколошки 

безопасан, паковање 750мл, Мултиактив 

ком 50             

4 

Средство за дезинфекцију већих површина (кухињских),  

концентрат 5Л, двокомпонетно антибактеријско средство, 

једињење кватетарног амонијума, 5-хлор-хлорофеноксил  

Saniform Sanitec 

ком 30             

5 
Средство за чишћење роштиља, јак одмашћивач за скидање 

масноћа са аспиратора, пећница, роштиља, рерни итд; 

паковање 750мл, Fornonet 
ком 45           

  

Укупно партија 5:     

 

ПАРТИЈА 6 - Кесе за ђубре 

Р.бр. Опис/назив производа 
Јед 

мере 
Количина  

Јед. 

цена 

без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и држава 

порекла 

1 Џакови за смеће од 120-130л, боја црна; 800*1100*0,4 , 10 

комада у паковању (1/10) ком 8000           
  

2 Кесе за смеће, запремина 40л, боја црна, јак издржљива, 

490*600*0,2 ком 20000           
  

3 Кесе за замрзивач, запремина 2кг; боја провидна; паковање 

оригинал 50/1 ком 70           
  

Укупно партија 6:     
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Р.бр. Опис/назив производа 
Јед 

мере 
Количина  

Јед. цена 

без ПДВ  

Износ 

ПДВ-

а 

Јед. Цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и држава 

порекла 

1 Кесе за усисивач Аеро 20 Nilfisk ком 25             

2 
Кесе за усисивач Attix 3 Nilfisk 

ком 25           
  

Укупно партија 7:     

 Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

 

ПАРТИЈА 8 - Таблетирана со 

Р.бр. Опис/назив производа 
Јед 

мере 
Количина  

Јед. цена 

без ПДВ  
Износ ПДВ-а 

Јед. Цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна 

цена са 

ПДВ 

Комерцијални 

назив 

производа, 

произвођача и 

држава порекла 

1 
Таблетирана со  за машинско прање чаша и шоља за 

машину Krupps, таблете са активним хлором, 
ком 400           

  

2 Таблетирана со кг 200             

3 
Течност за машинско прање суђа за машину  F8400 

Winterhalter, паковање канистер од 12 Л ком 9           
  

Укупно партија 8:     

 Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи. 

ПАРТИЈА 9 - ПВЦ и друга галантерија 

Р.бр. Опис/назив производа Јед мере Количина  

Јед. 

цена 

без 

ПДВ  

Износ 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ 

Комерцијални назив 

производа, 

произвођача и држава 

порекла 

1 
Провидна кухињска фолија 300м*45цм, са механизмом 

за сечење 
ком 20             

2 Алуминијумска кухињска фолија 150м*45цм ком 20           
  

3 
Сламчице, гибљива(зглобна), ɸ5.5мм, L=240мм, 

паковање 1000 ком 
паковање 40             
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Напомена: Сва роба мора бити испоручена у фабричкој оригиналној амбалажи.  

Наручилац је с обзиром на чињеницу да заинтересована лица у својој понуди имају све произвођаче предметне робе одлучио да захтева дпроизводе 

искључиво наведених карактеристика и произвођача. Ово тим пре што предметним поступањем не може да се наручио конкуренција. 

Упутство за попуњавање: Понуђач подноси образац структуре цене  само за партије на које конкурише. За партију коју конкурише дужан је да 

печатира и парафира сваку страницу обрасца у којем се налази спецификација партије на коју конкурише. Понуђач попуњава податке према 

захтевима и математичким формулама у колонама. У колони 9 понуђач је дужан да попуни све тражене податке (осим државе порекла, ако је 

понуђено добро из Србије). Ако образац структуре цене није попуњен на начин захтеван у колонама наручилац је овлашћен одбити понуду. 

Понуђене цене обухватају све зависне трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке. 

4 
Кашичице ресторанске пластичне за еспресо, беле боје, 

паковање 1000 комада, ПВЦ 
паковање 20           

  

5 
Чачкалице, хигијенске, свака посебно пакована, са 

обостраним врхом,  паковање 1000 ком 
паковање 10           

  

6 
Чаше ПВЦ 0,2Л, запремина 0,2Л, класична чаша бела 

или провидна 
ком 20000           

  

Укупно партија 9:     
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