Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку мале вредности услуга бр. 39/2016
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга бр. 39/2016 - Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице
за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности услуга, број 39/2016 – Пружање услуга мобилне
телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1) у делу који се односи на обрзац понуде број 4 за партију 3 – Опрема за хигијену,
где се код ставке затворени ђубровник мења количина тако да уместо 460
комада треба да стоји 10 комада, мења се и сада гласи:

Образац бр. 4
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 41/2016 – Набавка
хемијских и других производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију - за Партије 1,3,4, 6,7,8 и 9 -достављамо вам следећу:

ПОНУДУ

За Партију број 3-ОПРЕМА ЗА ХИГИЈЕНУ
Назив артикла
Кутијаза претприпрему мопова 39 x 27,5 x 21
цм
Сито за претприпрему мопова 41 x 31 x 12 цм
Поклопац кутије за претприпрему мопова
39 x 27,5 цм
Рам за моп 50 cm, са полугом за скидање
мопова и са двостраном функцијом
Двострани моп од микрофибера,50 cm-узорак
Рам за моп за прашину 60cm
Импрегирани моп за сакупљање прашине 24 x
60 cm, 50/1 - узорак
Алуминијумска телескопска ручка
универзална 100 – 180 cm
Челична ручка 145 cm, са распршивачем и
резервоаром за сипање радног раствора
Антибактеријска крпа од микрофибера са
честицама сребра 38x40 cm у четворобојном
систему – узорак
Микрофибера крпа polyvinilalcohol
импрегнацијом 38 x 35 cm у четворобојном
систему
Трулекс крпа у ролни 25 cm x 10 m
Сунђер са абразивом 7x9,5 cm
Неабразивни сунђер 7x15 cm, 4 боје
Сунђер за отклањање нечистоћа са зидова без
абразива – узорак
Заштитне рукавице од латекса, унутрашњост
од памука, у 4 боје, M i L величина. CE cat. III узорак
Брисач за стакло 35 cm
Алуминијумска ручка за брисач стакла,
телескопска 2x125 cm
Комплет за брисање подова
Антибактерисјки тракасти брисач подова, са
честицама сребра, плаве боје -узорак
Кофа са цедиљком
Ручка за антибактеријски брисач подова 150
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Укупна цена
без ПДВ

cm
Метла са синтетичким влакнима 30 цм
Рибаћа четка за под 30 цм
Гума за гурање воде са ручком
Затворени ђубровник
Зелени абразив 16 x 21 cm, 10/1
Црни абразив 16 x 21 cm, 10/1
Метлица плава са ђубровником
Каљаче
Капе за туширање
Сапун дечији 90гр
Четка за wc шољу
Сапун у пени 800ml, ph 4,5-6,5 за
професионалну употребу - узорак
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1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 5) календарских дана од дана ступања на
правну снагу уговора, односно, дана добијања нарудбине од Наручиоца.
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати
број и назив подизвођача)
_______________________________________________________________.
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.
4. Важност понуде износи ____ (словима: _____________________) дана од дана
отварања понуда (не краћи од 60 дана ).
5. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 дана) – за
стварну испоучену количину.
Датум:

_______________

ИМЕ

И

ПРЕЗИМЕ

ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА
M.П
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Напомена:
- Обрасце је потребно попунити са подацима који су у њима захтевани.
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и
печатом оверити образац понуде.
У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 08.12.2016. године

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку мале вредности добара бр. 41/2016
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
добара бр. 41/2016 - Набавка хемијских и других производа за чишћење за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности услуга, број 39/2016 – Набавка хемијских и других
производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
1) у делу који се односи на додатне услове на страни 8 додаје се тачка 3, услов који
се односи на партију 4 – Детреџенти прање веша и омекшивачи, тако да сада
гласи:
a) Понуђач је дужан да достави атест о квалитету издат од овлашћене лабораторијске
установе који садржи податке о захтеваним техничким карактеристикама, безбедносне и
техничке листове за понуђене хемијске производе За понуђено средствo за прање и

дезинфекцију текстила, под редним бројем 7, партија: Детерџенти за прање веша
и омекшивач, доставити доказ о упису у привремену листу биоцида као и оцену
ефикасности на вирусе за хемотермичку дезинфекцију на 40°C према RKI
(Robert-Koch-Institut) препоруци
b) За концентрована средства понуђач је у обавези да уз средства достави и
одговарајуће

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 19.12.2016. године

