Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 12/2018
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
радова бр. 12/2018 - Набавка хемијских и других производа за чишћење за Партију 5 –
Папирне компресе у ролни 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 отвореног поступака јавне набавке добара, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За отворени поступак, број 12/2018 - Набавка хемијских и других производа за чишћење за
Партију 5 – Папирне компресе у ролни за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у
Бањи Ковиљачи.
1) у делу који се спецификације производа у обрасцу број 3, образац понуде,
Наручилац врши измене обрасца, тако да сад стоји:

Образац бр. 3
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 12/2018 – Набавка
хемијских и других производа за чишћење за Партију 5 – Папирне компресе у ролни
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију достављамо вам следећу:
ПОНУДУ
За Партију број 5 - ПАПИРНЕ КОМПРЕСЕ У РОЛНИ
Назив артикла
Папирна Компреса уролни
Тежина: мин. 1640грам (-/+ 5 )
Боја: бела, степен белине 85%, метод
бељења ЕЦФ
Димензија ролне: ширина 60 цм,
дужина 80,18м
Пречник: ролне 14,7цм, хилзне 39мм
Ширина листа: 60 цм
Дужина листа: 38 цм
Број листова по ролни: 211
Састав: 100% целулоза
Перфорација: да
Паковање ролне : Polyethylene
Метод спајања слојева: Пунта
систем
Транспортно паковање: 6 ролни
Папирна Компреса уролни
Тежина: мин. 850 грама (-/+ 5 )
Боја: бела, степен белине 85%, метод
бељења ЕЦФ
Димензија ролне: ширина 50 цм,
дужина 50,16м
Пречник: ролне 13,1цм, хилзне 39мм
Ширина листа: 50 цм
Дужина листа: 38 цм
Број листова по ролни: 132
Састав: 100% целулоза
Перфорација: да
Паковање ролне : Polyethylene
Метод спајања слојева: Пунта
систем
Транспортно паковање: 9 ролни
Папирна Компреса уролни
Тежина: мин. 1905 грама (-/+ 5 )
Димензија ролне: ширина 75 цм,
дужина 60м
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Пречник: ролне 13 цм, хилзне 45мм
Ширина листа: 75 цм
Дужина листа: 24 цм
Број листова по ролни: 250
Састав: 100% целулоза
Перфорација: да
Паковање ролне : Polyethylene
Метод спајања слојева: Пунта
систем
Транспортно паковање: 4 ролни
Папирна Компреса уролни
Тежина: мин. 830 грама (-/+ 5 )
Димензија ролне: ширина 32 цм,
дужина 60м
Пречник: ролне 13 цм, хилзне 45мм
Ширина листа: 32 цм
Дужина листа: 24 цм
Број листова по ролни: 250
Састав: 100% целулоза
Перфорација: да
Паковање ролне : Polyethylene
Метод спајања слојева: Пунта
систем
Транспортно паковање: 6 ролни

Ком/ролна

1800

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:
РСД ПДВ:
УКУПНО РСД СА ПДВ:
Напомена:
 Понуђач је у обавези да достави узорке свих производа
 Наручилац оставља као могућност да понуђачи уз тражене производе доставе и
одговарајуће демонтажне држаче за ролну за кревете, материјал метал/абс,
димензије H220xW750xD140mm (количина 30 ком)
 Понуђач је дужан да достави извештај о здраственој исправности издат од
овлашћене надлежне установе који садржи податке о захтеваним техничким
карактеристикама,
 Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као
потребно да изврши проверу компатибилности карактеристика производа са
спецификацијама из конкурсне документације и достављеним узорцима. Добављач
ће бити обавештен о термину и предмету узорковања.
 Понуђач је у обавези да достави техничко-безбедносне листове за понуђене
производе

1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 5 ) календарских дана од дана ступања на
правну снагу уговора, односно, дана добијања наруџбине 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 у року од _____ дана (не мање од 30 дана и не
дужем од 45 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 13.04.2018. године

