Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку мале вредности бр. 07/2016
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 07/2016 - Набавка текстилних производа 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, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности, број 07/2016 – Набавка текстилних производа за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1) у делу који се односи на образце број 4 и 5 а везано за Понуду за партије 2 и 3
стоји у опису сваке ставке производа „скупљање по ширини и дужини од 2-3%“.
Наведени део се брише јер је већ у опису сировинског састава наведен проценат
скупљања . Због тога се образац број 4 и 5 мењају и гласе:
Образац бр. 4
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 07/2016 Набавка текстилних производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у
Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:

ПОНУДУ
За Партију 2 – Фротири
Ре
д.
Бр.

Опис позиције
Назив артикла

Јед.
мере

Коли
чина

ком

610

Пешкири - 70х140 цм,

1.

Боја: 100 ком. браон или друге
тамније боје за Wellness са ознаком
„W“- у углу пешкира, вел. знака 3х3
цм висина знака 10 цм и осталих 510
ком. да буду светлије боје
Састав: фротир памук 100% ,
прекидна сила по основи најмање
320 cN и по потка најмање 400 cN
(или 40daN) висина замке фротира је
око 3mm, скупљање по ширини и
дужини не више од 6%. За фротир
који је обојен: постојаност обојења
на прање 60 степени најмање 4,
напеглање 150 степени најмање 4.

Јед.
Цена
без ПДВ

Укупна
цена
РСД без
ПДВ

Земља
порекла

Трошкови
царине и
увоза у %
(ако је добро
из увоза)

Тежина: 500 гр/м2 и више

Пешкири – 50х100 цм,

2.

Боја: 100 ком. браон или друге
тамније боје за Wellness са ознаком
„W“- у углу пешкира, вел. знака 3х3
цм висина знака 10 цм и осталих 940
ком. да буду светлије боје
Састав: фротир памук 100%
прекидна сила по основи најмање
320 cN и по потка најмање 400 cN
(или 40daN) висина замке фротира је
око 3mm, скупљање по ширини и
дужини не више од 6%. За фротир
који је обојен: постојаност обојења
на прање 60 степени најмање 4,
напеглање 150 степени најмање 4.
Тежина: 500 гр/м2 и више

ком

1040

ком

100

Пешкири – 70х180 цм,

3.

4.

Боја: браон или друге тамније боје
за Wellness са ознаком „W“- у углу
пешкира, вел. знака 3х3 цм висина
знака 10 цм
Састав: фротир памук 100%
прекидна сила по основи најмање
320 cN и по потка најмање 400 cN
(или 40daN) висина замке фротира је
око 3mm, скупљање по ширини и
дужини не више од 6%. За фротир
који је обојен: постојаност обојења
на прање 60 степени најмање 4,
напеглање 150 степени најмање 4.
Тежина: 500 гр/м2 и више
Баде мантили – 120 ком извезен
знак Wellness центра на грудима са
леве стране
Боја: светлије боје осим беле
Састав: фротир памук 100%,
Тежина: 500 гр/м2 двожични, крој
шал крагна са 2 џепа

ком

269

ком

50

ком

105

Прекривачи – Wellness -

5.

извезен знак Wellness центра „W“- у
углу, величина знака 3х3 цм,
величина 140х200 цм,
Боја: тамније боје
Састав: фротир памук 100%, жакард
паркет
Тежина: 500 гр/м2 двожични,
основа предиво 20/2 NE, потка 20/1
NЕ

Прекривачи – Купатило

6.

-величина 140х200 цм,
извезен знак „М“,„КД“ и „Д“ у углу
величина знака 3х3 цм
Боја: неколико боја
Састав: фротир памук 100%, жакард
паркет
Тежина: 500 гр/м2 двожични,

основа предиво 20/2 NE, потка 20/1
NЕ
Свега
без ПДВ:
ПДВ
____%:
Свега са
ПДВ:

Од понуђача се захтева да фротир буде равномерно изаткан, обељен или обојен без
чворова, мрља и других уочљивих грешака.
1. Рок испоруке је сукцесивно у току године у складу са потребама Наручиоца.
2. Гарантни рок добара је_______________.
3. Рок плаћања је ________ дана (не може краћи од 30 дана ни дуже од 45 дана) од дана
испостављања рачуна који испоставља понуђач на основу споручене количине добара.
4. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број
подизвођача). словима
5. Важност понуде износи ____ дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.
6. Место испоруке ће се вршити у магацину код Наручиоца.
7. Цена са свим трошковима се исказује у динарима.
Напомена:
 Обавезно је да се понуди сваки артикал (позиција) из партије.
 Сви понуђачи су дужни да уз понуду за све партије доставе по један узорак готовог производа
и по један узорак основног материјала од кога је израђен готов производ.
 Понуђач треба да попуни све артикле из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити
неприхватљива.
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.
 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Датум
____________________________

М. П.
Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________________
Потпис овлашћеног лица:
____________________________________

Образац број 5
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 07/2016 Набавка текстилних производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у
Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:

ПОНУДУ
За Партију 3 – Столњаци
,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Опис позиције
Назив артикла
Столњак, димензија 180х140 цм,
извезено слово по ресторанима
Боја: тегет
Грамажа: 200-220 гр/м2
Састав: дамаст памук 100%
Столњак, димензија 140х140 цм
, извезено слово по ресторанима
Боја: тегет
Грамажа: 200-220 гр/м2
Састав: дамаст памук 100%
Надстолњак, димензија 120х80
цм, извезено слово по
ресторанима
Боја: 80 ком беж боје и 100 ком
беле боје
Грамажа: 200-220 гр/м2
Састав: дамаст памук 100%
Надстолњак, димензија 80х80
цм, извезено слово по
ресторанима
Боја: Беж боје
Грамажа: 200-220 гр/м2
Састав: дамаст памук 100%
Подстољњак, димензија 240х80,
пластифицирани са тзв. мушким
чичком по ивицама
Подстољњак, димензија 480х80,
пластифицирани са тзв. мушким
чичком по ивицама
Подстољњак, димензија
480х160, пластифицирани са
тзв. мушким чичком по ивицама
Подстољњак, димензија
360х160,пластифицирани са тзв.
мушким чичком по ивицама
Подстољњак, димензија
160х120, пластифицирани са
тзв. мушким чичком по ивицама

Јед.
мере

Ко
лич
ина

ком

80

ком

30

ком

180

ком

40

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

Јед.
Цена
без
ПДВ

Укупн
а цена
РСД
без
ПДВ

Земља
порекла

Трошкови
царине и
увоза у %
(ако је
добро из
увоза)

10
11

Кухињске крпе
Салвете 40х40 цм
Боја: бела
Грамажа: 200-220 гр/м2
Састав: дамаст памук 100%

ком

100

ком

250
Свега
без
ПДВ:
ПДВ
____
%:
Свега
са
ПДВ:

1. Рок испоруке је сукцесивно у току године у складу са потребама Наручиоца.
2. Гарантни рок добара ______________.
3. Рок плаћања је ________ дана (не може краћи од 30 дана ни дуже од 45 дана) од дана
испостављања рачуна који испоставља понуђач на основу споручене количине добара.
4. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број
подизвођача). словима
5. Важност понуде износи ____ дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.
6. Место испоруке ће се вршити у магацину код Наручиоца.
7. Цена са свим трошковима се исказује у динарима.
Напомена:
 Обавезно је да се понуди сваки артикал (позиција) из партије.
 Сви понуђачи су дужни да уз понуду за све партије доставе по један узорак готовог производа
и по један узорак основног материјала од кога је израђен готов производ.
 Понуђач треба да попуни све артикле из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити
неприхватљива.
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.
 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Датум
____________________________

М. П.
Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________________
Потпис овлашћеног лица:
____________________________________

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 04.03.2016. године

