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Добра
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 на страни 37 од 53, у Обрасцу
спецификације са структуром понуђене цене. У
табели под редним бројем 8. Средство за
испирање, оригинал паковање 10/1 треба да стоји
„Winterhalter“ B 165 NE или одговарајуће.
Измењена страна конкурсне документације налази
се у прилогу.
Потребно је доставити понуду на Измењеној страни
Конкурсне документације.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 36 oд 53
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Садржи: Na - карбонат од 30-50%, дихлоризоцијанурат 1-5%, масни алкохол етоксилат од
0,1до 1, Na-мета силикат од 10до20%. рНвредност на 20°С око 12 (1%-но у води;
Не садржи NTA. Паковање од 25 кг±5%
''Winterhalter'' P300 или одговарајуће
Средство за испирање, оригинал паковање 10/1
(Универзално неутрално средство за испирање.
Садржи нејонски сурфактант мин.5-15%,
натријум кумен сулфонат мин. 5-15%. рНвредност на 20°С од 5до6; густина од
0,98до1,02g/cm3;
Не садржи фосфате, хлор и NTA. Паковање од
10л±5% сигурносни канистар са сигурносним
чепом у боји)
''Winterhalter'' B100N или одговарајуће
Средство за испирање, оригинал паковање 10/1
(вишенаменско средство за испирање. Садржи:
лимунску киселину мин.1-5%, алкохол С12-14
ethoxylated, propoxylated мин. 1-5%, Na-rлимолсулфонат мин.1-5%.
Не садржи фосфате, хлор и NTA. Паковање од
10л±5% сигурносни канистар са сигурносним
чепом у боји)
''Winterhalter'' B 2 S или одговарајуће
Средство за испирање, оригинал паковање 10/1
(неутрално специјално средство за испирање
против стварања пене. Садржи: алкохсилат
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 37/2019

Јед.
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Процењена
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Произвођач

3

4

5

л

2.500

Л

1.000

Л

2.000

Јединична
цена без
ПДВ-а
6

Јединична
цена са
ПДВ-ом
7

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х6)
8

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х7)
9

Страна 37 oд 53
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2
масног алкохола макс.30%, Na-r-лимолсулфонат
мин. 5-˂10%. рН-вредност на 20°С од 5до7
густина од 0,98до1,02g/cm3;
Не садржи фосфате, хлор и NTA. Паковање од
10л±5% сигурносни канистар са сигурносним
чепом у боји)
''Winterhalter'' B 165 NЕ или одговарајуће
Средство за одстрањивање каменца, оригинал
паковање 075l ( одстрањивач каменца, средство
за чишћење на киселој бази. Састав: лимунска
киселина мин.15-30%, алкохоли мин. 1до5%,
сулфаминска киселина мин.5-15%;
Не садржи фосфате, хлор и NTA. Паковање боца
са пумпицом 0,75л);
''Winterhalter'' C 131 или одговарајуће
Детерџент за прање веша, 3/1 кг
Универзални детерџент за ручно и машинско
прање веша
Детерџент за прање веша, 0,5 кг
Универзални детерџент за ручно и машинско
прање веша
Детерџент за машинско прање судова у праху
1/1 кг
Со за машинско прање судова 1/1 кг
Таблетирана споро растапајућа со, оригинал
паковање 25/1 (Таблетирана споро растапајућа
со, сасатав: натријум хлорид мин.98,5-99,8%,
облик јастучаст 25 х23х15(±5%). Бела боја
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 37/2019
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500

Јединична
цена без
ПДВ-а
6

Јединична
цена са
ПДВ-ом
7

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х6)
8

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х7)
9

