ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 24/2017

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка потрошног материјала
за потребе Сектора за угоститељске услуге.
Назив и ознака из општег речника: 24000000-4 Хемијски
производи.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације и то:
- на страни 4 у поглављу III „Техничке карактеристике“ у
тачки 2. „Начин испоруке добара“ у делу „Понуђач је
дужан да у понуди достави“ у другој алинеји иза броја 5
брише се „и 10“

Измена конкурсне
документације:

- на страни 35 у Спецификацији са структуром понуђене
цене, у Табели у ставци под редним бројем 10, у колони
2. „Назив“ иза речи „со“ брише се реч „Salinen“
- на страни 39 испод табеле у делу „Напомена“ , у другој
алинеји иза броја 5 брише се „и 10“
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Потребно је припремити понуду на измењеним странама
конкурсне документације које се налазе у прилогу и биће
објављене на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 35 од 48
Ред.
бр.
1

4.

5.

Назив

Јед.
мере

Процењена
количина

Произвођач

Јединична цена
без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х6)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х7)

2

3

4

5

6

7

8

9

л

2.000

л

2.000

Средство за испирање ''Winterhalter''
B165NE оригинал паковање 10/1
(Неутрално високо концентровано
средство испирања против стварања
пене. Садржи алкоксилат масног
алкохола мин. 30%, мин. натријум-рлумолсулфонат 5-‹10%. Не садржи
фосфате, хлор и NTA. Паковање од
10л)
Средство за испирање ''Winterhalter''
B100N оригинал паковање 10/1
(Универзално неутрално средство за
испирање. Садржи нејнонски
сурфактанти мин. 5-15%, натријум
кумен сулфонат мин. 5-15%. Не
садржи фосфате, хлор и NTA.
Паковање од 10л)

кг

6.

Детерџент за прање веша 3/1 кг

7.

Детерџент за прање веша 0,5 кг

8.

Детерџент за машинско прање судова
у праху 1/1 кг

ком.

9.

Со за машинско прање судова 1/1 кг

ком.

1.200

кг

100

ком.

10.000

10.

11.

Таблетирана споро растапајућа со
оригинал паковање 25/1 (Таблетирана
споро растапајућа со, састав:
натријум хлорид мин. 98,5-99,8%,
облик јастучаст 25х23х15 (± 5%).
Боја бела, оригинално паковање 25кг,
пластична кеса, прописно
декларисана, без оштећења.
Течност за судове концентрат 1/1 л

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 24/2017

ком.

2.520
800
300
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Страна 39 од 48
Ред.
бр.

Назив

Јед.
мере

Процењена
количина

Произвођач

Јединична цена
без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х6)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52.

Гел за подгревање, паковање 4/1 кг

ком.

50

53.

Гел за подгревање, паковање 0,200 кг

ком.

300

54.

Метла већа сиркова, 4 пута шивена

ком.

150
УКУПНА ЦЕНА:

НАПОМЕНА:
- За ставке под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21, 22 и 23 из обрасца спецификације конкурсне документације понуђач је дужан да у понуди достави
Безбедносни лист.
- За ставке под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 из обрасца спецификације конкурсне документације понуђач је дужан да у понуди достави и техничке листове, а за
произвођача важеће сертификате ИСО 9001, 14001 и 18001.
- У случају да за ставке под редним бројем 20, 21, 22, и 23. понуђач понуди одговарајуће средство траженом добру, потребно је да у понуди достави Извештај о
биолошкој ефикасности.
Понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке листове.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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