Назив и адреса наручиоца:Предшколска установа „Радост“
Нови Бановци, Кабларска бб
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Дел.бр.398-2/2016.године
Датум:06.07.2016.године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Предшколска установа „Радост “ Нови Бановци, врши измену конкурсне документације
за ЈНМВ 4/2016-д-Набавка материјала за одржавање хигијене обликована у 3 партије
За Партију 1-Хемијска средства за одржавање хигијене
Врши се измена конкурсне документације у -Обрасцу 2- Образац структуре цене са
упутством како да се попуни:
1. на страни 23 конкурсне документације
-под редним бројем 2-Течни детерџент за ручно прање посуђа 900 мл „FARY“ или одговарајуће
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-КОЛИЧИНА=200 КОМАДА
2. на страни 24 конкурсне документације
-под редним бројем 7- WC освеживач са корпицом 60 мл „BREF“ или одговарајуће-МЕЊА СЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈН И КОЛИЧИНА И ГЛАСИ- WC освеживач са корпицом 50 мл „BREF“ или
одговарајуће; Састав:15-30% ањонски сурфактанти, < 5% нејонски сурфактанти, мирис;
декларација производа односно произвођачка спецификација
КОЛИЧИНА=150 КОМАДА
3. на страни 25 конкурсне документације
-под редним бројем 12- Одстрањивач флека „VENIŠ “ или одговарајуће 2 л
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈН-КОЛИЧИНА=10 КОМАДА
-под редним бројем 14- Универзално средство за чишћење и дезинфекцију подова 5/1
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНАПРЕДМЕТА ЈН-КОЛИЧИНА=200 КОМАДА
-под редним бројем 15- Течни сапун за прање руку 1/1
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈН-КОЛИЧИНА=600 ЛИТАРА
- под редним бројем 19- Спреј за рачунаре-боца 250 мл
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈН-КОЛИЧИНА=5 КОМАДА
4. на страни 26 конкурсне документације
-под редним бројем 24- Прашак за мраве „VAJGON“ или одговарајуће 250 г- МЕЊА СЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈН И ГЛАСИ-Прашак за мраве „VAJGON“ или одговарајуће 200г
Декларација производа односно произвођачка спецификација

- под редним бројем 27- Средство за прање посуђа у професионалним машинама 25/1
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈН -КОЛИЧИНА=25 КОМАДА
5. на страни 27 конкурсне документације
- под редним бројем 28- Средство за испирање посуђа посуђа у професионалним машинама 10/1
МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈН -КОЛИЧИНА=15 КОМАДА
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За Партију 3-Дезинфекциона средства и санитетски материјал
Врши се измена конкурсне документације у -Обрасцу 2- Образац структуре цене са
упутством како да се попуни:
1. на страни 32 конкурсне документације
-под редним бројем 3-Крема за руке са глицерином 100 г- 300 комада
БРИШЕ СЕ ПРЕДМЕТ ЈН
2. на страни 33 конкурсне документације
-под редним бројем 10- Раствор ациди – борци 3 %-водени раствор борне киселине –количина
= 20 л
БРИШЕ СЕ ПРЕДМЕТ ЈН
-под редним бројем 11- Повидон јод-антисептик, раствор за кожу 10% комплексног
једињења јода и поливинил-пиролидона количина=2 л
БРИШЕ СЕ ПРЕДМЕТ ЈН
У прилогу су измењене стране Конкурсне документације.Потребно је извршити замену
приложених страна у Конкурсној документацији.У осталом делу Конкурсна
документација остаје непромењена.
Нови рок - време и место подношења понуда: 12.07.2016.године до 12.00 часова
Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци, Бановци –Дунав Кабларска бб са
назнаком: „Понуда за јавну набавку – Набавка материјала за одржавање хигијене ЈНМВд- 4/2016, Партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.07.2016.године до 12.00 часова .
Нови рок - време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити 12.07.2016. године
у 12,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци, БановциДунав, Кабларска бб (секретаријат установе)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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ОБРАЗАЦ 2- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Набавка материјала за одржавање хигијене- ЈНМВ-Д 4/2016 -ПАРТИЈА 1 – Хемијска
средства за одржавање хигијене
Р.Б.

Предмет

Је

ЈН

д.

Кол.

м

Јединична
цена без
ПДВ-а

Стопа

5

6

ПДВ

Јединична

Укупна цена

цена са

без ПДВ-а

ПДВ-ом

Укупна

Произ

цена са

вођач

ПДВ-ом

е
р
е

1
1.

2.

3.

4.

2

Течни антибактеријски сапун
за прање и дезинфекцију руку
1/1
Састав:0,2% polihexametilen
бигванит хидрохлорид,
амфотерни сурфактанти 5-15%,
нејонски сурфактанти 5-15 %,
катјонски сурфактанти < 1%
allantoin,глицерин, натријум
хлорид, ПХ неутралан
Доставити безбедоносну листу
и извештај о
микрибиолошком
испитивању
Течни детерџент за ручно
прање посуђа 900 мл „FARY“
или одговарајуће
Састав:5-15 % сурфактанти
ањонски,
<5% сурфактанти нејонски
бензисотхиазолинона,fenoxietanol,
парфем, лимонене
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Течни абразив-течно
(кремасто) абразивно
средство 500 мл
Састав:<5% анјонски и
нејогени тензиди, калцијум
карбонат,стабилизатори,адитив
и мирис и вода
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Средство за прање стакла са
алкохолом и распрскивачем
за течност и пену 750 ml
„MER GLAS“ или
одговарајуће <5% ањонски
сурфактанти, мирис
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација

3
л

4
100

к
о
м

200

к
о
м

110

к
о
м

40
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7

8(4x5)

9(4x7)

10

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Средство за прање стакла
са алкохолом без
распрскивача за течност и
пену 750 ml „MER GLAS“
или одговарајуће <5%
ањонски сурфактанти, мирис
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
WC санитар 750 мл „MER
SANIT“ или одговарајуће
Састав:<5% нејонски
сурфактанти, мирис
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
WC освеживач са
корпицом 50 мл „BREF“
или одговарајуће
Састав:15-30% анјонски
сурфактанти, <5% нејонски
сурфактанти
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Детерџент за машинско
прање веша 6/1 „DUEL“
или одговарајуће
Састав:<5% ањонски
сурфактант,неојонски
сурфактанат,зеолит,
поликарбоксилат,фосфанат;5
-15% избељивач на бази
кисеоника;ензими,мирис
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Омекшивач за веш 2 л
„LENOR“ или одговарајуће
Састав:5-15% катјонске
ПАМ,бензисотхиа золиноне,
мирис
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Средство против каменца
за веш машину у праху 500
г „KALGON“ или
одговарајуће

к
о
м

80

к
о
м

230

к
о
м

150

к
о
м

70

к
о
м

40

п
а
к

20

Избељиач веша-средство за
бељење 1/1 „AĆE“ или
одговарајуће
<5% агенси за избељивање на
бази хлора
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација

л

15
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12.

Одстрањивач флека
„VENIŠ “ или одговарајуће
2л
Састав:5-15% избељивачи на
бази кисеоника,нејонски
сурфактанти, <5%, ањонски
сурфактанти мирис,хексил
цинамал
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Сона киселина 1/1
5-15% хлороводична
киселина
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Универзално средство за
чишћење и дезинфекцију
подова 5/1
Састав: у 100 г производа 10
г безалконијум хлорида, 2,0
г дидецил-диметил амонијум
хлорида, 2,0 г 2 –fenoxietanola,
нејонски сурфактанти 515%, остало
Доставити безбедоносну
листу и извештај о
микрибиолошком
испитивању

к
о
м

10

л

20

к
о
м

200

15.

Течни сапун за прање руку
1/1 ph вредност 4,5-5,
густина 1,1г/мл, садржи
дезифицијенс chlorhexidine
diglukonate, без садржаја
тешких метала
Доставити безбедоносну
листу и извештај о
микрибиолошком
испитивању

л

600

16.

Спреј за одмашћивање
рерни 500 мл са пумпицом

к
о
м

10

17.

Спреј за муве боца 400 мл

к
о
м

25

18.

Апарат за комарце + 10
комада таблета у паковању
„RAID“ или одговарајуће

п
а
к

10

19.

Спреј за рачунаре-боца 250
мл
Састав:<5% ањонских
ПАМ, мирис, конзерванс

к
о
м

5

13.

14.
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20.

Спреј за дрвени намештај
400 мл

к
о
м

5

21.

Освеживач за просторије
спреј боца 400 мл

20

22.

Крема за руке 75 мл -алое
вера + пантенол + витамин Е
„DAHLIA“ или одговарајуће

к
о
м
к
о
м

23.

24.

Абразивна паста за руке 500
г
Прашак за мраве „VAJGON“
или одговарајуће 200 г
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација

25.

Лепак за мишеве 135 г
26.

27.

Вим у праху 500 г
Састав:абразивне гранул
млевеног мермера PAM<1%,
мирис
„MER“ или одговарајуће
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација
Средство за прање посуђа
у професионалним
машинама 25/1
-универзално, течно,
високоалкално средство са
садржајем активног хлора
(натријумхипохлорид мин.
1-5%), калијумхидроксид
мин.5-10%
-не садржи NTA
-сигуроносни канистер са
сигуроносним чепом
Доставити важеће
сертификате произвођача
ISO 9001, 14001, 18001 и
овлашћење произвођача или
генералног дистрибутера за
Србију

к
о
м
к
о
м

100

3
10

к
о
м
к
о
м

20

к
о
м

25

10
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28.

29.

Средство за испирање посуђа
посуђа у професионалним
машинама 10/1
-универзално неутрално
средство за испирање
-садржи нејонски сурфактанти
5-15 %, натријум кумен
сулфонат 5-15 %
-не садржи фосфате, хлор и
NTA
-дозирање од 0,1 до 0,4 мл
-сигуроносни канистер са
сигуроносним чепом
Доставити:произвођачку
декларацију, важеће
сертификате произвођача ISO
9001, 14001, 18001 и
овлашћење произвођача или
генералног дистрибутера за
Србију
Таблетирана со 25/1
Састав:натријум хлорид 98,599,8 %
„WINTERHALTER N“ или
одговарајуће
Декларација производа
односно произвођачка
спецификација

к
о
м

15

к
о
м

10

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1

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-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 6. Уписати стопу ПДВ-а
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што
ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.
Цена мора бити изражена у динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и
за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене.У случају да неко поље остане празно, тј. да
није дата цена за неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у разматрање.
Место:_____________
Датум:_____________

Одговорно лице понуђача:
______________________

М.П.
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Набавка материјала за одржавање хигијене- ЈНМВ-Д 4-2016 -ПАРТИЈА 3 – Дезинфекциона
средства и санитетски материјал

Р.Б.

Предмет

Је

Јединична цена

Стопа

Јединична

Укупна цена

Укупна цена са

Произв

ЈН

д.

Кол.

без

ПДВ

цена са

без ПДВ-а

ПДВ-ом

ођач

м

ПДВ-а

8(4x5)

9(4x7)

10

ПДВ-ом

е
р
е

1

2

1.

Средство за
дезинфекцију
површина
предмета и
опреме „Асепсол“
или одговарајуће

2.

3.
4.

Средство за
дезинфекцију
руку- гел спреј
250 мл Састав: 100
мл раствора
садржи 70 мл
2-пропанол и
остале компоненте
за негу коже

3

4

5

л

220

к
о
м

30

к
Мале пластичне
бочице-дозери 250 о
мл
м
Течно средство за
л
дезинфекцију
руку 1/1 на бази
етанола и офенифенола

10

к
о
м
л

5

5.

Шампон за вашке
за децу 100 мл

6.

Алкохол 70%медицински
алкохол, средство
за дезинфекцију

6

40

5
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7

7.

Алкохол 96%
медицински
алкохол, средство
за дезинфекцију

л

1

8.

Бензин

л

4

9.

Ацетон

л

1

Водоник пероксид
3% хидроген,
средство за
дезинфекцију рана

л

2

10.

11.

Антисептик спеј
за кожу и
слузницу
50 мл „Октани
септ“ или
одговарајуће

к
о
м

25

12.

Ханзапласт 20/1медицинско
средство за
заштиту мањих
рана

п
а
к

50

13.

Фластер- бели
медицинско
средство за
фиксирање завоја
„Сенсификс“ или
одговарајуће Дим.5
цм x10 м

к
о
м

115
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14.

15.

16.
17.

18.

Стерилна
компреса од газемедицинско
средство за
једнократну
употребу 100%
памук 5цм x5 цм
Стерилна
компреса од газемедицинско
средство за
једнократну
употребу 100%
памук 10 цм x10
цм
Хидрофилна вата
100 гр-памук 100%
Топломер
дигитални за
мерење телесне
температуре
Шприц 5 цм
пластични

к
о
м

500

к
о
м

40

к
о
м
к
о
м

12

к
о
м

15

6

19.

Завој -медицинско
средство за
једнократну
употребу
Сировински састав
100% памук
Димензије 5цмx5 м

к
о
м

20

20.

Завој -медицинско
средство за
једнократну
употребу.
Сировински састав
100% памук.Дим.
5цмx10 м

к
о
м

10

21.

Троугласта марама
100 x 100x140,
састав 100% памук

к
о
м

10
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22.

Универзално
средство за
дезинфекцијугрануле/хлорни
гранулаткристални
гранулат
Састав:100%
натријумдихлороизо
цијануратидихидран
т,мин
56 % активног хлора,
ph = 6-7, мирис
карактеристичан на
хлор

к
г

38

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3

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-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 6. Уписати стопу ПДВ-а
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што
ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.
Цена мора бити изражена у динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и
за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене.У случају да неко поље остане празно, тј. да
није дата цена за неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у разматрање.
Место:_____________
Датум:_____________

Одговорно лице понуђача:
______________________

М.П.
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