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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 У ВЕЗИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ 66/2016

Текст на страни 19 у обрасцу понуде за Партију 1 ставка 6
„Опис: средство за прање подова за уклањање бактерија и вируса са плочица и санитарија,
Садржи: мање од 5-15% анјонских састојака, са ефектом продужене чистоће и пријатног
мириса; Паковање: од 1l „
се мења и гласи:
„Опис: средство за прање подова за уклањање бактерија и вируса са плочица и санитарија,
Садржи: од 5-15% анјонских састојака, са ефектом продужене чистоће и пријатног мириса;
Паковање: од 1l „
Измењен Образац 1.1. у прилогу.
Текст на страни 50 Техничке спецификације за Партију 1 ставка 6
„Средство за прање подова за уклањање бактерија и вируса са плочица и санитарија, које
садржи мање од 5-15% анјонских састојака, са ефектом продужене чистоће и пријатног
мириса; паковање од 1l“
се мења и гласи:
„Средство за прање подова за уклањање бактерија и вируса са плочица и санитарија, које
садржи од 5-15% анјонских састојака, са ефектом продужене чистоће и пријатног мириса;
паковање од 1l“
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Образац бр. 1.1

Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПАРТИЈУ 1
набавка број 66/2016
На основу јавног позива за подношење понуде за набавку материјала за хигијену, по партијама, набавка број 66/2016

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
Лице за контакт_________________________________________________________

даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр

Oпис захтеваних хемијских
средстава за хигијену

1.

паста за руке (0,5kg)

2.

3.

Oпис понуђених
хемијских средстава
за хигијену
Назив:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Опис: абразивно средство
намењено прању запрљаних
руку
Састав: са глицерином и
абразивом на бази целулозе;
Паковање: 0,5kg
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема

Опис:

течност за прање судова 1l

Ј.м.
ком

Састав:
Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Садржи: од 5 do 15%
анјонских тензида и мање од
5% амфотерних тензида;
Паковање: 1l
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема
течни сапун за прање руку
5l

Садржи:
Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:

2

ком

ком

Кoли
чинa

%

Пoнуђeнa јед.
цeнa бeз ПДВ-a
(у РСД)

Укупна
пoнуђeнa цена
без ПДВ-а
(у РСД)

4.

5.

6.

7.

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Опис: течни сапун за прање
руку
Потребно је да садржи:
воду, натријум хлорид,
натријум сулфат лаурет,
глицерин, парфем, ph
неутралан;
Паковање: 5l
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема
средство за чићење
санитарија 750ml

Опис:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Опис: средство за чишћење
и дезинфекцију санитарија
и кухиња, као и подова и
радних површина,
Садржи: мање од 5 %
нејонских састојака, сапун,
парфем, избељивач на бази
хлора, средстава за
дезинфекцију натријум
хипохлорит;
Паковање: од 750ml
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема
течно абразивно средство
750ml

Опис:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Опис: јако абразивно
средство за чишћење
санитарија и кухињских
металних и површина од
inoxa
Садржи: мање од 5%
нејонских састојака, од 515% анјонских састојака,
пријатног мириса;
Паковање: од 750ml
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема
средство за прање подова
(керамичких) 1l

Опис:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Опис: средство за прање
подова за уклањање
бактерија и вируса са
плочица и санитарија,
Садржи: од 5-15%
анјонских састојака, са
ефектом продужене чистоће
и пријатног мириса;
Паковање: од 1l
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема
средство за прање подова
(паркета) 1l

Опис:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Садржи:

Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:

ком

Садржи:

Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:

ком

Садржи:

Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:

ком

Садржи:

Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:

3

ком

8.

Опис: средство за ефикасно
прање подова, керамичких и
мермерних површина,
Садржи: мање од 5%
нејонских састојака ,
пријатног мириса;
Паковање; од 1l
Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема
средство за машинско
чишћење подова (паркет,
линолеум, PVC, мермер,
керамика, природни
камен) од 10l

Опис:

Минимални захтеви:

Прoизвoђaч:

Опис: средство за машинско
чишћење следећих подова:
паркет, линолеум, PVC,
мермер, керамика, природни
камен и сл.)
Састав: pH неутралан,
поседује 5-15% нејонских
површинских активних
супстанци,
Радни раствор: 1-5%;
Паковање: од 10l

Опис:

Рок употребе: мин.12
месеци од квант. пријема

Рок употребе: до
___.___. ______. године

Садржи:
Паковање:
Рок употребе: до
___.___. ______. године
Назив:
ком

Садржи:
Радни раствор:
Паковање:

ВРЕДНОСТ у РСД
Укупна понуђена вредност без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом
Опција понуде

- ______ дана од дана јавног отварања понуда

Рок плаћања

- 45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре

Рок испоруке

- максимално ____ дана oд дaнa пријема пoруџбeницe Наручиоца

Место испоруке
Период прихватања
рекламације:

- стовариште наручиоца, Немањина бр.6, Београд
- минимум 12 месеци од дана квантитативног пријема добара у
стоваришту Наручиоца

* обавезно попунити све тражене податке
** Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у
реализацији добра, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
*** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

Напомена:
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у
случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaли oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje мoрajу бити пoпуњeни и потписaни oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa и
oвeрeни пeчaтoм. Укoликo су пoнудa и oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe,
пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
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