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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2 У ВЕЗИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ 66/2016
Наручилац је уочио да је приликом израде Конкурсне документације дошло до техничке
грешке у навођењу количине пасте за руке у делу 6.Техничке спецификације.
Табела на страни 50. Конкурсне документације
р.бр.

назив добра

опис добра

јед.
мер.

колич.

1

паста за руке 1/1

Абразивно средство намењено прању запрљаних
руку са глицерином и абразивом на бази
целулозе; паковање 0,5kg

ком

1020

2

течност за прање судова 1/1

садржи од 5 do 15% анјонских тензида и мање од
5% амфотерних тензида; паковање 1l

ком

1000

3

течни сапун за прање руку
5/1

течни сапун за прање руку потребно је да садржи
воду, натријум хлорид, натријум сулфат лаурет,
глицерин, парфем, ph неутралан; паковање 5l

ком

540

средство за чићење
санитарија

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

ком

910

течно абразивно средство

јако абразивно средство за чишћење санитарија и
кухињских металних и површина од inoxa садржи
мање од 5% нејонских састојака, од 5-15%
анјонских састојака, пријатног мириса; паковање
од 750ml

ком

1000

средство за прање подова
(керамичких) 1/1

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

ком

820

4

5

6

1

7

8

средство за прање подова
(паркета) 1/1

средство за ефикасно прање подова, керамичких
и мермерних површина, садржи мање од 5%
нејонских састојака , пријатног мириса; паковање
од 1l

ком

780

Средство за машинско
чишћење подова 10/1

Средство за машинско чишћење следећих
подова: паркет, линолеум, PVC, мермер,
керамика, природни камен и сл.) pH неутралан,
да поседује 5-15% нејонских површинских
активних супстанци, радни раствор 1-5%;
паковање од 10l

ком

20

се мења и гласи:
р.бр.

назив добра

опис добра

јед.
мер.

колич.

1

паста за руке 1/1

Абразивно средство намењено прању запрљаних
руку са глицерином и абразивом на бази
целулозе; паковање 0,5kg

ком

1100

2

течност за прање судова 1/1

садржи од 5 do 15% анјонских тензида и мање од
5% амфотерних тензида; паковање 1l

ком

1000

3

течни сапун за прање руку
5/1

течни сапун за прање руку потребно је да садржи
воду, натријум хлорид, натријум сулфат лаурет,
глицерин, парфем, ph неутралан; паковање 5l

ком

540

средство за чићење
санитарија

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

ком

910

течно абразивно средство

јако абразивно средство за чишћење санитарија и
кухињских металних и површина од inoxa садржи
мање од 5% нејонских састојака, од 5-15%
анјонских састојака, пријатног мириса; паковање
од 750ml

ком

1000

6

средство за прање подова
(керамичких) 1/1

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

ком

820

7

средство за прање подова
(паркета) 1/1

средство за ефикасно прање подова, керамичких
и мермерних површина, садржи мање од 5%
нејонских састојака , пријатног мириса; паковање
од 1l

ком

780

Средство за машинско
чишћење подова 10/1

Средство за машинско чишћење следећих
подова: паркет, линолеум, PVC, мермер,
керамика, природни камен и сл.) pH неутралан,
да поседује 5-15% нејонских површинских
активних супстанци, радни раствор 1-5%;
паковање од 10l

ком

20

4

5

8

2

