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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za 

trezor 

 
Датум: 07.12.2018. 

Број: 01-5722/42-18-10 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 42/18 Материјал за хигијену, дезинфекцију и за 

одржавање радних просторија 

 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.1 

Да ли течни антимикробни сапун може бити у некој боји или мора бити безбојан?  

 Одговор Комисије бр. 1: 

Може бити и у некој боји. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.2 

Да ли је средство за дезобаријере прихватљиво у другој боји? 

 Одговор Комисије бр. 2: 

Из конкурсне документације се брише ова позиција. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 3 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.4 

Да ли је средство за ручно прање посуђа прихватљиво у другој боји и другог мириса? 

 Одговор Комисије бр. 3: 

Прихватљиво је средство за ручно прање посуђа у другој боји и другог мириса. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 4 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.5 

Да ли је средство за чишћење санитарија прихватљиво у другој боји и другог мириса? 

 Одговор Комисије бр. 4: 

Прихватљиво је средство за чишћење санитарија у другој боји и другог мириса. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 5 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.7 

Да ли је средство за каменац прихватљиво у другој боји? 

 Одговор Комисије бр. 5: 

Прихватљиво је средство за каменац у другој боји 

 

Питање заинтересованог лица бр. 6 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 
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ставка бр.8 

Да ли је средство за чишћење прозора прихватљиво у другој боји? 

 Одговор Комисије бр. 6: 

Прихватљиво је средство за чишћење прозора у другој боји 

 

Питање заинтересованог лица бр. 7 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.12 

Да ли су таблете за машинско прање судова прихватљиве другог мириса? 

 

 Одговор Комисије бр. 7: 

Прихватљиве су таблете за машинско прање судова другог мириса. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 8 

ПАРТИЈА БР.1 - Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована средства 

ставка бр.13 

Да ли је течно абразивно средство прихватљиво у другој боји и другог мириса?  

 

 Одговор Комисије бр. 8: 

Може бити у другој боји и другог мириса. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 9 

ПАРТИЈА БР.2 - Прибор и потрошни материјал за хигијену 

ставка бр.4 

Која је дужина потребна за дршку од вакум гуме? 

 

 Одговор Комисије бр. 9: 

Минимално 15 цм. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 10 

ПАРТИЈА БР.2 - Прибор и потрошни материјал за хигијену 

ставка бр.5 

Од којег материјала треба да је лопатица за смеће? 

 

 Одговор Комисије бр. 10: 

Тражимо пластичну лопатицу за смеће. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 11 

ПАРТИЈА БР.2 - Прибор и потрошни материјал за хигијену 

ставка бр.16 

Која држина дршке за метлу сиркову је потребна и колико пута је метла шивена? 

Питање бр.4 - ставка бр.17 

 

 Одговор Комисије бр. 11: 

Стандардне дужине око 80 цм, 5 пута шивена. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 12 

ПАРТИЈА БР.2 - Прибор и потрошни материјал за хигијену 

ставка бр.17 

Да ли канта ПВЦ 10Л треба да има поклопац? 

 

 Одговор Комисије бр. 12: 

Канта не треба да има поклопац. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 13 

ПАРТИЈА БР.3 - Амбалажа за комунални отпад 

ставка бр.1 
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Да ли су прихватљива другачија паковања? 

 

 Одговор Комисије бр. 13: 

У конкурсној документацији је детаљно описано средство и наруцилац остаје при опису. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 14 

ПАРТИЈА БР.3 - Амбалажа за комунални отпад 

ставка бр.2 

Да ли су прихватљива другачија паковања? 

 

 Одговор Комисије бр. 14: 

У конкурсној документацији је детаљно описано средство и наруцилац остаје при опису. 
 

Питање заинтересованог лица бр. 16 

ПАРТИЈА БР.4 - Папирна галантерија и средства за дезинфекцију руку 

ставка бр.1 

Молим Вас да одредите прецизно колико треба да има клипова у паковању? 

 

 Одговор Комисије бр. 16: 

Понуда се даје на паковање (клип) које је описано у документацији. Величина транспортног 

паковања је дата оквирно. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 17 

ПАРТИЈА БР.4 - Папирна галантерија и средства за дезинфекцију руку 

ставка бр.2 

Молим Вас да одредите прецизно колико треба да има клипова у паковању? 

 

 Одговор Комисије бр. 17: 

Понуда се даје на паковање (клип) које је описано у документацији. Величина транспортног 

паковања је дата оквирно. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 18 

Материјал за хигијену,дезинфекцију и одржавање радних површина 

Партија 1-Средства за прање полирање,хемијска и концентрована средства 

 

Молимо да у партији 1 раздвојите средства за дезинфекцију која су регистрована у Агенцији за 

лекове и медицинска средства од средстава за хигијене и тако омогућите већем броју понуђача да 

учествују у партији 1, поштујући начело једнакости и конкурентности прописано Законом о 

јавним набавкама. 

 

 Одговор Комисије бр. 18: 

Комисија ће изменити конкурсну документацију. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 19 

Partija 1 

Stavka 1 
Tečni antimikrobni sapunsa glicerinom u pakovanjuod 1 litar.Sastav: Aqua, Sodium laureat sulfat, 

Sodium chlorid, Cocamide DEA, Chrolhexidine, Glycerin, Glycol,distearete, Cocamide MEA,Citric 

acid,Methychloroisothiazolinone, Methysothiazolinone.Bezbojna tečnost,ph vrednost 6.5-6.7.Dostaviti 

tehničko informativnu listu i bezbednosni list. 

 

Pitanje: 

Da li treba da sadrži Aqua,Sodium laureat sulfat,Sodium chlorid,PEG- 7, Glycerin Cocoate, Cocamide 

DEA,Sodium Cocosulfate,Phenoxyethanol,Parfum,2-Bromo-2,Nitropropane-1,3-Diol, Citric 

acid,Limonene. 

Ph vrednost 5.5. 
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 Одговор Комисије бр. 19: 

Комисија ће изменити конкурсну документацију. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 20 

Stavka 3 

Tečni dezificijens za ruke sa brzim i produženim  delovanjem na gram pozitivne i gram 

negativne bakterije posebno na Staphzlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans i Bacillus cereus. Sastav: Izopropanol <5%, etanol 75-85%, glicerin, poliheksametilen 

biguanidin hidrohlorid <0.2%, demineralizovana voda. Specifiĉna teţina na 20˚C 0.842-0.844 

g/cm³, pH vrednost 5.5-6.0. Pakovanje 1 litar. Dostaviti tehniĉko-informativnu listu, bezbednosni 

list, rešenje o upisu proizvoda u privremenu listu biocidnih proizvoda, ISO 9001 i 14001 za 

proizvodjaĉa i ponudjaĉa. 

 

Pitanje: 

Da li 100g treba da sadrži 63,14g 2-propanola,butane 1-3 diola,lanolin-poly (oxyethylen)-75 
 

 Одговор Комисије бр. 20: 

Комисија ће изменити конкурсну документацију. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 21 

Partija 4 

Stavka 3 
 

Teĉni dezificijens za ruke sa brzim i produženim delovanjem na gram-pozitivne i gram negativne 

bakterije,posebno na Staphzlococcus aureus, Pseudomonasaeruginosa, Candida albicans i acillus 

cereus. U skladu 

sa standardima EN 1040, EN 1276 i EN 12054, efektivno protiv MRSA, VRE i E.coli u roku 15 

sekundi, efektivno protiv Rhinovirus-a, smanjuje bakteriološku aktivnost i do 4 sata posle 

potrebe. 

Sastav: Izo-propanol 1-10%, etanol 50-60%,demineralizovana voda. Specifiĉna teţina na 20˚C 

0.900-0.910 g/cm³, pH vrednost 5.5-6.0. Pakovanje 400ml. 

Dostaviti tehniĉko-informativnu listu, bezbednosni list, 

ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača. 
 

Pitanje: 

Da li 100g treba da sadrži 80g etanola i 0.1 g benzalkonijum hlorida? 

 

TakoĎe još jednom molimo da navedene stavke izdvojite iz partija 1 i 4 i odvojite ih od sredstava za 

higijenu? 

 

 Одговор Комисије бр. 21: 

Комисија ће изменити конкурсну документацију. 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу општи подаци о јавној 

набавци тако што под тачком 3 уместо текста: 
 

Broj 

partije 

 

NAZIV PARTIJE 

ROK ZA 

PODNOŠENJE 

PONUDA 

OTVARANJE 

PONUDA 

1. 
Sredstva za pranje, poliranje, hemijska i koncentrovana 

sredstva 

Dana 10.12.2018. 

godine do 12:00 

h 

 

Dana 10.12.2018. 

godine u 12:15 

2. Pribor i potrošni materijal za higijenu 

3. Ambalaža za komunalni otpad  

4. Papirna galanterija i sredstva za dezinfekciju ruku 
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Уписује следећи текст: 

 
 

Broj 

partije 

 

NAZIV PARTIJE 

ROK ZA 

PODNOŠENJE 

PONUDA 

OTVARANJE 

PONUDA 

1. 
Sredstva za pranje, poliranje, hemijska i koncentrovana 

sredstva 

Dana 18.12.2018. 

godine do 12:00 

h 

 

Dana 18.12.2018. 

godine u 12:15 

2. Pribor i potrošni materijal za higijenu 

3. Ambalaža za komunalni otpad  

4. Papirna galanterija 

5. Sredstva za dezinfekciju ruku 1 

6. Sredstva za dezinfekciju ruku 2 

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 4, под тачком 3.2, тако 

што уместо текста: „Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 1 treba da dostavi dostavi bezbednosni i 

tehničko-informativni list za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 i 13. 

    Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 1 treba da dostavi bezbednosni i tehničko-
informativni list za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 i 13. PonuĎač uz ponudu dostavlja kopiju 

ISO 9001 i 14001 standarda za proizvoĎača i ponuĎača za stavke 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 i 13. 

Za Partiju br. 2 treba da dostavi tehničko-informativni list za stavke 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. Za stavke 2, 21, 23, 24 i 25 dostaviti izveštaj o tretmanu u autoklavu. 
*Ponuđač koji konkuriše za partiju br. 4  za stavke 1 i 2 u obavezi je da dostavi kopije:  sertifikata 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 1800218002 za proizvoĎača i ponuĎača, REACH sertifikat, Ecolabel 
sertifikat, analiza zdravstvene ispravnosti za papir i tehničko-imformativnu listu, a za stavku 3 tehničko-

informativnu listu, bezbednosni list, ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača.“, уписује следећи 

текст: „Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 1 treba da dostavi bezbednosni i tehničko-

informativni list za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. PonuĎač uz ponudu dostavlja kopiju ISO 9001 i 
14001 standarda za proizvoĎača i ponuĎača za stavke 1, 4, 5, 7, 9, 10. 

Za Partiju br. 2 treba da dostavi tehničko-informativni list za stavke 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. Za stavke 2, 21, 23, 24 i 25 dostaviti izveštaj o tretmanu u autoklavu. 
*Ponuđač koji konkuriše za partiju br. 4  za stavke 1 i 2 u obavezi je da dostavi kopije:  sertifikata 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 1800218002 za proizvoĎača i ponuĎača, REACH sertifikat, Ecolabel 

sertifikat, analiza zdravstvene ispravnosti za papir i tehničko-imformativnu listu. 

*Ponuđač koji konkuriše za partiju br. 5  dužan je da dostavi tehničko-informativnu listu, bezbednosni 

list, ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača. 

*Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 6  treba da dostavi bezbednosni i tehničko-informativni list 

za stavke 1 i 2.“ 

 

Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију на страни 6, под тачком 3.6, тако 

што уместо текста: „Предметна набавка  је обликована у  4 (четири) партије.“, уписује следећи 

текст: „Предметна набавка  је обликована у  6 (шест) партија“ 
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Комисија доноси одлуку да измени конкурсну документацију у делу Образац понуде за партију 1 тако што уместо текста:  

 

Red.     br. 

 

N A Z I V 

JED. 

MERE 

 

Količ

ina 

Cena po 

jedinici mere 

bez PDV a 

Ukupna vrednost 

bez 

PDV a 

IZNOS 

PDV a 

UKUPNA 

VREDNSOT 

sa PDV om 

PROIZVOĐAČ, 

ZEMLJA 

POREKLA 

1 2 3 4 5 6= 5*4 7 8= 6+7 9 

1 

Tečni antimikrobni sapun sa glicerinom u pakovanju od 1 

litar. Sastav: Aqua, Sodium laureat sulfat, Sodium Chlorid, 
Cocamide DEA, Chrolhexidine, Glycerin, Glycol 

 distearete, Cocamide MEA, Citric Acid, 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 
Bezbojna tečnost, pH vrednost 6.5-6.7. Dostaviti tehničko-

informativnu listu i bezbednosni list. 

litar 800 

     

2 

Sredstvo za dezobarijere. U sebi sadrži pigmente boje koji 

omogućavaju promenu boje prilikom kontaminacije rastvora 
kod primene u dezobarijerama i time signalizira vreme 

zamene. Sastav: glutarat 5-10%, didecyldimethylammonium 

chroride 1-2.5%, fatty alkohol alkoxylate 0.25-1%, non-
ionic surfactants i cationic surfacants <5%, pH 4.5-6, 

tečnost plave boje. Pakovanje 25kg. Dostaviti tehničko-
informativnu listu, bezbednosni list, ISO 9001 i 14001 za 

proizvoĎača i ponuĎača. 

pakovanje 5 

     

3 

Tečni dezificijens za ruke sa brzim i produženim 

delovanjem na gram-pozitivne i gram negativne bakterije, 
posebno na Staphzlococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans i Bacillus cereus. Sastav: Izo-

propanol <5%, etanol 75-85%, glicerin, poliheksametilen 
biguanidin hidrohlorid <0.2%, demineralizovana voda. 

Specifična težina na 20˚C 0.842-0.844 g/cm³, pH vrednost 

5.5-6.0. Pakovanje 1 litar. Dostaviti tehničko-informativnu 
listu, bezbednosni list, rešenje o upisu proizvoda u 

privremenu listu biocidnih proizvoda,  ISO 9001 i 14001 za 

proizvodjača i ponudjača. 

litar 180 

     

4 

Sredstvo za pranje ručno pranje posuĎa: Koncentrovani 

deterdžent za ručno pranje posuĎa, pribora za jelo i čaša. 

Opis proizvoda: Zelena tečnost, miris limuna, pH cca 7, 
gustina 1,01 – 1,03 g/cm3, растворљиво у води. 

Biorazgradiv do 90%. Sastav: natrijum lauriletar sulfat <5%, 

benzensulfonska kiselina, C10-13 alkil derivati, natrijumova 
so(>= 15 - < 10 %) <5%. Doziranje: 4-6 g/l, zavisno od 

tvrdoće vode. Pakovanje 1 litar. Dostaviti tehničku listu, 

bezbednosnu listu, ISO 9001 i 14001 za proizvodnjača i 
ponuĎača i uzorak u originalnoj ambalaži. 

litar 450 

     

5 

Sredstvo za čišćenje sanitarija: Mirisno sredstvo za 

uklanjanje kamenca, za sanitarije, tuševe, slavine, sudopere, 
pločice...  Fizičko-hemijske osobine: Zelena tečnost cvetnog 

mirisa,  pH cca 2, gustina 1,03 – 1,05 g/cm3, rastvorljivo u 

pakovanje 100 
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vodi. Sastav: limunska kiselina 5 - 15%, C10-C16 alkil 

dimetil benzil amonijum hlorid < 5%, alkoholi, C11-13, 
razgranati, etoksilirani < 5%, natrijum hidroksid < 5%, 

Fosforna kiselina(>= 15 - < 20 %)  < 5%. Doziranje: Za 

čišćenje sanitarija da se koristiti nerazreĎen proizvod. Za 
podove i zidove  da se razreĎuje 1-2%. Pakovanje 5kg. 

Dostaviti tehničku listu, bezbednosnu listu i uzorak u 

originalnoj ambalaži. 

6 

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju: Višenamensko 

koncentrovano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju.  

Fizičko*hemijske osobine: bezbojna tečnost 
karakterističnog mirisa,  pH cca 9, gustina otprilike 1,031 

g/cm3, rastvorljivo u vodi. Sastav: Laurilamin 

dipropilendiamin (INCI) >= 5 - < 10%, Tridekanol, 
razgranat, etoksiliran >= 2 - < 5%, Trinatrijum (INCI) >= 2 

- < 5%, Natrijum etilheksil sulfat (INCI) >= 2 - < 5%, 

Citronska kiselina (INCI) >= 1 - < 2%. Doziranje 0,25-2%. 
Pakovanje 5 litara. Dostaviti tehničku listu, bezbednosnu 

listu i uzorak u originalnoj ambalaži. 

pakovanje 70 

     

7 

Sredstvo za kamenac: Koncentrovano sredstvo za uklanjanje 

kamenca, ostataka sapuna, prikladno za pločice i sanitarne 
površine otporne na kiselinu.  Fizičko-hemijske osobine: 

crvena tečnost, karakterističnog mirisa, pH cca 0,5, realtivna 

gustina 1,158 g/cm3, poptuno rastvorljivo u vodi. Sastav: 
Fosfornа kiselinа (>= 15 - < 20 %) (INCI) >=20-<25%, 

Trideceth-11 (INCI) >= 2 - < 5%, Benzensulfonska kiselina, 

C10-13-alkil derivati, natrijumove soli (>= 15 - < 10 %) >= 

2 - < 5%, Alkoholi, C12-15, etoksilovani >= 0 - < 1%. 

Doziranje: 4-10% za uklanjanje kamenca, a redovno 
čišćenje 1%. Pakovanje 1 litar. Dostaviti tehničku listu, 

bezbednosnu listu, ISO 9001 i 14001 za proizvodnjača i 

ponuĎača i uzorak u originalnoj ambalaži. 

litar 50 

     

8 

Sredstvo za čišćenje prozora: Ekološko koncentrovano 
sredstvo na bazi alkohola.  Fizičko-hemijske osobine: Plava 

tečnost karakterističnog mirisa, pH cca 9, gustina oko 1,005 

g/cm3, rastvorljivo u vodi. Sastav: Alkohol (INCI) >=2-
<5%, Natrijum Laureth sulfat (INCI) >=2-<5%, D-

glukopiranoza, oligomerna, decil oktil glikozidi (NLP) >=1-

<2%, Alkoholi, C10-16, etoksilovani propoksilirani >=1-

<2%. Doziranje: 0,25-0,75 %. Pakovanje 5 litara. Dostaviti 

tehničku listu, bezbednosnu listu, ISO 9001 i 14001 za 

proizvodnjača i ponuĎača i uzorak u originalnoj ambalaži. 

pakovanje 10 

     

9 

Deterdžent za rublje  u obliku praška za mašinsko ili ručno 

pranje rublja. Treba da je pogodan za sve vrste tkanina i sve 

temperature. Sastav: <5% anjonski surfaktanti, nejonski 
surfaktatnti, sapun, polikarboksinati, 5-15% izbeljivači na 

bazi kiseonika, zeolit. Sadrži enzime, optička belila, miris, 

Hexyl Cinnamal. Pakovanje 3 kg. Dostaviti uzorak. 

pakovanje 12 

     



 

 
 

 

 8 

10 

Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje odvodnih cevi. uklanja 

naslage iz zapušenih odvoda bez oštećenja cevi, uklanja 
neprijatne mirise. Njegova profesionalna formula visoke 

koncentracije lako prodire u odvode, uklanja naslage 

kamenca ili organskih zaprljanja. Proizvod je spreman za 
upotrebu bez razblaženja. Za redovno održavanje – 200 ml 

nedeljno. Kod zapušenih odvoda – 500 ml. Sastav: 5 - < 

15% natrijum lauriletar sulfat, < 5% natrijum metasilikat, < 
5%  natrijum hipohrolit, < 5% natrijum hidriksid. Bezbojna 

tečnost, pH 13-14, relativna gustina 1.07-1.09 g/cm³. 

Dostaviti tehničko-informativnu listu, bezbednosni list, ISO 
9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača i uzorak u 

originalnoj ambalaži. 

pakovanje 10 

     

11 So za mašinsko pranje sudova 1.5 kg pakovanjke 4      

12 

Tablete za mašinsko pranje sudova. 6-u-1 tablete sa mirisom 

limuna. Odstranjuju neprijatne mirise sa posuĎa i mašine. 
Sadrže deterdžent, sredstvo za ispiranje, sjaj, zaštitu protiv 

korozije. TakoĎe sadrže aktivni kiseonik koji se razvija 

prilikom svakog pranja i tako odrzava higijenu posudja i 
mašine na maximumu. Sastav: 20-30% natrijum karbonat, 

5-15% Dinatrijum karbonat, spoj s vodonik peroksidom 

(2:3), <5% alkoksilovan dugolančani alkohol. Fizičko 
hemijske osobine: čvrst prah, belo-plave boje, miris limuna, 

pH 10-11, gustina 0,99 – 1,01 g/cm³. Dostaviti tehničku 

listu, bezbednosnu listu, ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i 

ponuĎača i uzorak u originalnoj ambalaži. 

komad 5 

     

13 

Tečno abrazivno sredstvo. Abrazivno sredstvo (tečni-gel): 

Tečni abraziv, gel za odmašćivanje protiv svih vrsta 
zaprljanja za čišćenje podova, kutija, površina.  Fizičko-

hemijske osobine: Žuta tečnost citrusnog mirisa, pH cca 10, 

relativna gustina 1,02 – 1,04 g/cm3, potpuno rastvorljivo u 
vodi. Sastav: Alkoholi, C11-13, razgranati, etoksilovani 5-

<15%, Alkoholi, C12-14, etoksilovani, sulfati, natrijumova 

so (>= 15 - < 10 %) 5-<15%, terpinolen <5%, 2-aminoetano 
<5%. Proizvod spreman za upotrebu. Pakovanje 700 ml. 

Dostaviti tehničko-informativnu listu, bezbednosni list,  ISO 

9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača. 

Pakovanje 80 

     

14 Abrazivno sredstvo (pasta) za pranje ruku, pakovanje 500 gr Pakovanje 50      

15 

Sredstvo za poliranje, zaštitu i sjaj površina od inoksa. 

Otklanja mrlje i tragove bez ispiranja. Spremno za 
korišćenje, pH vrednost 6, biorazgradivost: 90%. Proizvod 

je u skladu sa HACCP procedurom. Sastav: 2-butoksietanol 

(ethylene glycol monobutyl ether) (CAS: 111-76-2, EC: 
203-905-0, Indeks: 603-014-00-0) koncentracija 30 - < 50%, 

Propan-2-ol (isopropyl alcohol) (CAS: 67-63-0, EC: 200-

661-7, Indeks: 603-117-00-0) koncentracija 30 - < 50%, 
petrolatum belo mineralno ulje ( CAS 8042-47-5) 

Pakovanje 40 
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koncentracija 5 - < 15%, PPG-2 methyl ether <5%. 

Pakovanje 500ml. 

*Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 1 treba da dostavi bezbednosni i tehničko-informativni list za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 i 13. PonuĎač uz 

ponudu dostavlja kopiju ISO 9001 i 14001 standarda za proizvoĎača i ponuĎača za stavke 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 i 13. 
Уписујемо текст: 

 

Red.     br. 

 

N A Z I V 

JED. 

MERE 

 

Količ

ina 

Cena po 

jedinici mere 

bez PDV a 

Ukupna vrednost 

bez 

PDV a 

IZNOS 

PDV a 

UKUPNA 

VREDNSOT 

sa PDV om 

PROIZVOĐAČ, 

ZEMLJA 

POREKLA 

1 2 3 4 5 6= 5*4 7 8= 6+7 9 

1 

Sredstvo za pranje ručno pranje posuĎa: Koncentrovani 

deterdžent za ručno pranje posuĎa, pribora za jelo i čaša. 

Opis proizvoda: pH cca 7, gustina 1,01 – 1,03 g/cm3, 
растворљиво у води. Biorazgradiv do 90%. Sastav: 

natrijum lauriletar sulfat <5%, benzensulfonska kiselina, 

C10-13 alkil derivati, natrijumova so(>= 15 - < 10 %) <5%. 
Doziranje: 4-6 g/l, zavisno od tvrdoće vode. Pakovanje 1 

litar. Dostaviti tehničku listu, bezbednosnu listu, ISO 9001 i 

14001 za proizvodnjača i ponuĎača i uzorak u originalnoj 
ambalaži. 

litar 450 

     

2 

Sredstvo za čišćenje sanitarija: Mirisno sredstvo za 

uklanjanje kamenca, za sanitarije, tuševe, slavine, sudopere, 

pločice...  Fizičko-hemijske osobine: pH cca 2, gustina 1,03 

– 1,05 g/cm3, rastvorljivo u vodi. Sastav: limunska kiselina 

5 - 15%, C10-C16 alkil dimetil benzil amonijum hlorid < 
5%, alkoholi, C11-13, razgranati, etoksilirani < 5%, 

natrijum hidroksid < 5%, Fosforna kiselina(>= 15 - < 20 %)  

< 5%. Doziranje: Za čišćenje sanitarija da se koristiti 
nerazreĎen proizvod. Za podove i zidove  da se razreĎuje 1-

2%. Pakovanje 5kg. Dostaviti tehničku listu, bezbednosnu 

listu i uzorak u originalnoj ambalaži. 

pakovanje 100 

     

3 

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju: Višenamensko 

koncentrovano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju.  

Fizičko*hemijske osobine:  pH cca 9, gustina otprilike 
1,031 g/cm3, rastvorljivo u vodi. Sastav: Laurilamin 

dipropilendiamin (INCI) >= 5 - < 10%, Tridekanol, 

razgranat, etoksiliran >= 2 - < 5%, Trinatrijum (INCI) >= 2 
- < 5%, Natrijum etilheksil sulfat (INCI) >= 2 - < 5%, 

Citronska kiselina (INCI) >= 1 - < 2%. Doziranje 0,25-2%. 

Pakovanje 5 litara. Dostaviti tehničku listu, bezbednosnu 
listu i uzorak u originalnoj ambalaži. 

pakovanje 70 

     

4 

Sredstvo za kamenac: Koncentrovano sredstvo za uklanjanje 

kamenca, ostataka sapuna, prikladno za pločice i sanitarne 

površine otporne na kiselinu.  Fizičko-hemijske osobine: 
crvena tečnost, karakterističnog mirisa, pH cca 0,5, realtivna 

gustina 1,158 g/cm3, poptuno rastvorljivo u vodi. Sastav: 

litar 50 
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Fosfornа kiselinа (>= 15 - < 20 %) (INCI) >=20-<25%, 

Trideceth-11 (INCI) >= 2 - < 5%, Benzensulfonska kiselina, 
C10-13-alkil derivati, natrijumove soli (>= 15 - < 10 %) >= 

2 - < 5%, Alkoholi, C12-15, etoksilovani >= 0 - < 1%. 

Doziranje: 4-10% za uklanjanje kamenca, a redovno 
čišćenje 1%. Pakovanje 1 litar. Dostaviti tehničku listu, 

bezbednosnu listu, ISO 9001 i 14001 za proizvodnjača i 

ponuĎača i uzorak u originalnoj ambalaži. 

5 

Sredstvo za čišćenje prozora: Ekološko koncentrovano 

sredstvo na bazi alkohola.  Fizičko-hemijske osobine: pH 

cca 9, gustina oko 1,005 g/cm3, rastvorljivo u vodi. Sastav: 
Alkohol (INCI) >=2-<5%, Natrijum Laureth sulfat (INCI) 

>=2-<5%, D-glukopiranoza, oligomerna, decil oktil 

glikozidi (NLP) >=1-<2%, Alkoholi, C10-16, etoksilovani 
propoksilirani >=1-<2%. Doziranje: 0,25-0,75 %. Pakovanje 

5 litara. Dostaviti tehničku listu, bezbednosnu listu, ISO 

9001 i 14001 za proizvodnjača i ponuĎača i uzorak u 
originalnoj ambalaži. 

pakovanje 10 

     

6 

Deterdžent za rublje  u obliku praška za mašinsko ili ručno 

pranje rublja. Treba da je pogodan za sve vrste tkanina i sve 

temperature. Sastav: <5% anjonski surfaktanti, nejonski 
surfaktatnti, sapun, polikarboksinati, 5-15% izbeljivači na 

bazi kiseonika, zeolit. Sadrži enzime, optička belila, miris, 

Hexyl Cinnamal. Pakovanje 3 kg. Dostaviti uzorak. 

pakovanje 12 

     

7 

Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje odvodnih cevi. uklanja 

naslage iz zapušenih odvoda bez oštećenja cevi, uklanja 

neprijatne mirise. Njegova profesionalna formula visoke 
koncentracije lako prodire u odvode, uklanja naslage 

kamenca ili organskih zaprljanja. Proizvod je spreman za 

upotrebu bez razblaženja. Za redovno održavanje – 200 ml 
nedeljno. Kod zapušenih odvoda – 500 ml. Sastav: 5 - < 

15% natrijum lauriletar sulfat, < 5% natrijum metasilikat, < 

5%  natrijum hipohrolit, < 5% natrijum hidriksid. Bezbojna 
tečnost, pH 13-14, relativna gustina 1.07-1.09 g/cm³. 

Dostaviti tehničko-informativnu listu, bezbednosni list, ISO 

9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača i uzorak u 
originalnoj ambalaži. 

pakovanje 10 

     

8 So za mašinsko pranje sudova 1.5 kg pakovanjke 4      

9 

Tablete za mašinsko pranje sudova. 6-u-1 tablete. 

Odstranjuju neprijatne mirise sa posuĎa i mašine. Sadrže 

deterdžent, sredstvo za ispiranje, sjaj, zaštitu protiv korozije. 
TakoĎe sadrže aktivni kiseonik koji se razvija prilikom 

svakog pranja i tako odrzava higijenu posudja i mašine na 

maximumu. Sastav: 20-30% natrijum karbonat, 5-15% 
Dinatrijum karbonat, spoj s vodonik peroksidom (2:3), <5% 

alkoksilovan dugolančani alkohol. Fizičko hemijske 

osobine: čvrst prah, belo-plave boje, miris limuna, pH 10-
11, gustina 0,99 – 1,01 g/cm³. Dostaviti tehničku listu, 

komad 5 
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bezbednosnu listu, ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i 

ponuĎača i uzorak u originalnoj ambalaži. 

10 

Tečno abrazivno sredstvo. Abrazivno sredstvo (tečni-gel): 

Tečni abraziv, gel za odmašćivanje protiv svih vrsta 

zaprljanja za čišćenje podova, kutija, površina.  Fizičko-
hemijske osobine: Žuta tečnost citrusnog mirisa, pH cca 10, 

relativna gustina 1,02 – 1,04 g/cm3, potpuno rastvorljivo u 

vodi. Sastav: Alkoholi, C11-13, razgranati, etoksilovani 5-
<15%, Alkoholi, C12-14, etoksilovani, sulfati, natrijumova 

so (>= 15 - < 10 %) 5-<15%, terpinolen <5%, 2-aminoetano 

<5%. Proizvod spreman za upotrebu. Pakovanje 700 ml. 
Dostaviti tehničko-informativnu listu, bezbednosni list,  ISO 

9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača. 

Pakovanje 80 

     

11 Abrazivno sredstvo (pasta) za pranje ruku, pakovanje 500 gr Pakovanje 50      

12 

Sredstvo za poliranje, zaštitu i sjaj površina od inoksa. 

Otklanja mrlje i tragove bez ispiranja. Spremno za 

korišćenje, pH vrednost 6, biorazgradivost: 90%. Proizvod 
je u skladu sa HACCP procedurom. Sastav: 2-butoksietanol 

(ethylene glycol monobutyl ether) (CAS: 111-76-2, EC: 

203-905-0, Indeks: 603-014-00-0) koncentracija 30 - < 50%, 
Propan-2-ol (isopropyl alcohol) (CAS: 67-63-0, EC: 200-

661-7, Indeks: 603-117-00-0) koncentracija 30 - < 50%, 

petrolatum belo mineralno ulje ( CAS 8042-47-5) 
koncentracija 5 - < 15%, PPG-2 methyl ether <5%. 

Pakovanje 500ml. 

Pakovanje 40 

     

 

*Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 1 treba da dostavi bezbednosni i tehničko-informativni list za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. PonuĎač uz ponudu 
dostavlja kopiju ISO 9001 i 14001 standarda za proizvoĎača i ponuĎača za stavke 1, 4, 5, 7, 9, 10. 
 

Такође се мења конкурсна документација у делу образац понуде партија бр. 4, тако што уместо текста: 

 

Red.     

br. 

 

N A Z I V 

JED. 

MERE 

 
Količ

ina 

Cena po jedinici 
mere 

bez PDV a 

Ukupna vrednost 
bez 

PDV a 

IZNOS 

PDV a 

UKUPNA 
VREDNSOT 

sa PDV om 

PROIZVOĐAČ, 

ZEMLJA POREKLA 

1 2 3 4 5 6= 5*4 7 8= 6+7          9 

1. 

Karakteristike papira: 100% celuloza, bele boje, 

vodorazgradiv papir, gramatura 17,5 g/m2 po sloju, 

dvoslojni papir, širina listića 9,6-10,2 cm , dužina listića 
20,5 – 21,0 cm, broj listića u klipu minimalno 225, 

minimalna težina klipa 155 grama. Klip treba da ima 

zaštitni PVC omot i kao takav da je upakovan u 
kartonsku kutiju sa 30 – 40 klipova. Priložiti: tehničko-

imformativnu listu, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18002 za 

proizvoĎača i ponuĎača, REACH sertifikat, Ecolabel 

pakovanje 3000 
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sertifikat, analiza zdravstvene ispravnosti za papir i 

uzorak za papir (klip). 

2. 

Ubrusi za ruke složivi u klipu - Karakteristike ubrusa: 

100% celuloza, bele boje, pogodan za kontakt s hranom, 

vodostabilan papir, gramatura papira 17 g/m2 po sloju, 
dvoslojni, širina listića 20,5 – 21,5 cm, dužina listića 20,5 

– 21,5 cm, broj listića u klipu minimalno 200, minimalna 

težina klipa 285 grama. Klip treba da ima zaštitni PVC 
omot i kao takav da je upakovan u kartonsku kutiju sa 15- 

20 klipova. Priložiti: tehničko-imformativnu listu, ISO 

9001, ISO 14001, ISO 18002 za proizvoĎača i ponuĎača, 
REACH sertifikat, Ecolabel sertifikat, analiza 

zdravstvene ispravnosti za papir, uzorak za papir (klip) 

pakovanje 3500 

     

3. 

Tečni dezificijens za ruke sa brzim i produženim 

delovanjem na gram-pozitivne i gram negativne bakterije, 
posebno na Staphzlococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans i Bacillus cereus. U skladu 

sa standardima EN 1040, EN 1276 i EN 12054, efektivno 
protiv MRSA, VRE i E.coli u roku 15 sekundi, efektivno 

protiv Rhinovirus-a, smanjuje bakteriološku aktivnost i 

do 4 sata posle upotrebe. 
Sastav: Izo-propanol 1-10%, etanol 50-60%, 

demineralizovana voda. Specifična težina na 20˚C 0.900-

0.910 g/cm³, pH vrednost 5.5-6.0. Pakovanje 400ml. 
Dostaviti tehničko-informativnu listu, bezbednosni list, 

ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača. 

pakovanje 100 

     

  

Уписује следећи текст: 

 

Red.     

br. 

 

N A Z I V 

JED. 

MERE 

 
Količ

ina 

Cena po jedinici 
mere 

bez PDV a 

Ukupna vrednost 
bez 

PDV a 

IZNOS 

PDV a 

UKUPNA 
VREDNSOT 

sa PDV om 

PROIZVOĐAČ, 

ZEMLJA POREKLA 

1 2 3 4 5 6= 5*4 7 8= 6+7          9 

1. 

Karakteristike papira: 100% celuloza, bele boje, 

vodorazgradiv papir, gramatura 17,5 g/m2 po sloju, 

dvoslojni papir, širina listića 9,6-10,2 cm , dužina listića 

20,5 – 21,0 cm, broj listića u klipu minimalno 225, 

minimalna težina klipa 155 grama. Klip treba da ima 

zaštitni PVC omot i kao takav da je upakovan u 
kartonsku kutiju sa 30 – 40 klipova. Priložiti: tehničko-

imformativnu listu, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18002 za 

proizvoĎača i ponuĎača, REACH sertifikat, Ecolabel 
sertifikat, analiza zdravstvene ispravnosti za papir i 

uzorak za papir (klip). 

pakovanje 3000 

     

2. 
Ubrusi za ruke složivi u klipu - Karakteristike ubrusa: 
100% celuloza, bele boje, pogodan za kontakt s hranom, 

pakovanje 3500 
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vodostabilan papir, gramatura papira 17 g/m2 po sloju, 

dvoslojni, širina listića 20,5 – 21,5 cm, dužina listića 20,5 
– 21,5 cm, broj listića u klipu minimalno 200, minimalna 

težina klipa 285 grama. Klip treba da ima zaštitni PVC 

omot i kao takav da je upakovan u kartonsku kutiju sa 15- 
20 klipova. Priložiti: tehničko-imformativnu listu, ISO 

9001, ISO 14001, ISO 18002 za proizvoĎača i ponuĎača, 

REACH sertifikat, Ecolabel sertifikat, analiza 
zdravstvene ispravnosti za papir, uzorak za papir (klip) 

 

Комисија доноси одлуку да дода партију 5 под називом средства за дезинфекцију руку 1: 

 

Red.     

br. 

 

N A Z I V 

JED. 

MERE 

 

Količ
ina 

Cena po jedinici 

mere 
bez PDV a 

Ukupna vrednost 

bez 
PDV a 

IZNOS 

PDV a 

UKUPNA 

VREDNSOT 
sa PDV om 

PROIZVOĐAČ, 

ZEMLJA POREKLA 

1 2 3 4 5 6= 5*4 7 8= 6+7          9 

1 

Tečni dezificijens za ruke sa brzim i produženim 
delovanjem na gram-pozitivne i gram negativne bakterije, 

posebno na Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans i Bacillus cereus. U skladu 
sa standardima EN 1040, EN 1276 i EN 12054, efektivno 

protiv MRSA, VRE i E.coli u roku 15 sekundi, efektivno 

protiv Rhinovirus-a, smanjuje bakteriološku aktivnost i 

do 4 sata posle upotrebe. 

Sastav: Etanol minimalno 55%, demineralizovana voda. 

Specifična težina na 20˚C 0.900-0.910 g/cm³, pH 
vrednost 5.5-6.0. Pakovanje 400ml. Dostaviti tehničko-

informativnu listu, bezbednosni list, ISO 9001 i 14001 za 

proizvoĎača i ponuĎača. 

pakovanja 100 

     

 

 
Red. 

br. 
ELEMENTI PONUDE POPUNITI 

 

1. 

 

Ukupna vrednost bez PDV-a 

 

 

 

2. 

 

Iznos PDV -a 

 

 

 

3. 

 

Ukupna vrednost sa PDV-om  

 

 

 

4. 

 

Rok plaćanja: zahtev Naručioca je – 45 dana od dana prijema fakture 

 

 

 

5. 

 

Rok isporuke: zahtev Narulioca je – 48 sati od Izdavanja narudžbenice FCO sedište Naručioca 
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6. 

 

Vreme važenja ponude ( min 60 dana od dana otvaranja ponude): 

 

 

 

Ime i prezime ovlašćenog lica: 

 

                                                                     M.P.                                  ____________________________  

                                                                                                                        Potpis ovlašćenog lica ponuĎača:         

 

*Uputstvo kako da se pouni obrazac:  PonuĎač mora u okviru Obrasca ponude da popuni sve stavke, overi pečatom i potpiše, čime potvrĎuje da su tačni podaci 
koji su u obrascu  

 

 
 

*Ponuđač koji konkuriše za partiju br. 5  dužan je da dostavi tehničko-informativnu listu, bezbednosni list, ISO 9001 i 14001 za proizvoĎača i ponuĎača. 

 

Izabrani ponudjač je u obavezi da u roku od 24 sata od momenta zahteva naručioca: 

 dostavi i izvrši montažu-postavljanje 120 držača za tečni dezinficijens potpuno besplatno 
Комисија доноси одлуку да дода партију 6 под називом средства за дезинфекцију руку 2: 

 

Red.     

br. 

 

N A Z I V 

JED. 
MERE 

 

Količ

ina 

Cena po jedinici 

mere 

bez PDV a 

Ukupna vrednost 

bez 

PDV a 

IZNOS 
PDV a 

UKUPNA 

VREDNSOT 

sa PDV om 

PROIZVOĐAČ, 
ZEMLJA POREKLA 

1 2 3 4 5 6= 5*4 7 8= 6+7          9 

1 

Tečni antimikrobni sapun sa glicerinom u pakovanju od 1 

litar. Sastav: Aqua, Sodium laureat sulfat, Sodium 
Chlorid, Cocamide DEA, Glycerin, Citric Acid. pH 

vrednost 6 (+/-1). Dostaviti tehničko-informativnu listu i 

bezbednosni list. 

litar 800 

     

2 

Tečni dezificijens za ruke sa brzim i produženim 

delovanjem na gram-pozitivne i gram negativne bakterije, 

posebno na Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans i Bacillus cereus. Sastav: 

etanol 75-85%, glicerin, demineralizovana voda. 

Specifična težina na 20˚C 0.842-0.844 g/cm³, pH 
vrednost 5.5-6.0. Pakovanje 1 litar. Dostaviti tehničko-

informativnu listu, bezbednosni list, rešenje o upisu 

proizvoda u privremenu listu biocidnih proizvoda,  

litar 200 
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Red. 

br. 
ELEMENTI PONUDE POPUNITI 

 

1. 

 

Ukupna vrednost bez PDV-a 

 

 

 

2. 

 

Iznos PDV -a 

 

 

 

3. 

 

Ukupna vrednost sa PDV-om  

 

 

 

4. 

 

Rok plaćanja: zahtev Naručioca je – 45 dana od dana prijema fakture 

 

 

 

5. 

 

Rok isporuke: zahtev Narulioca je – 48 sati od Izdavanja narudžbenice FCO sedište Naručioca 

 

 

 

6. 

 

Vreme važenja ponude ( min 60 dana od dana otvaranja ponude): 

 

 

  

Ime i prezime ovlašćenog lica: 

 

                                                                     M.P.                                  

____________________________  

                                                                                                                        Potpis ovlašćenog lica ponuĎača:         

 

*Uputstvo kako da se pouni obrazac:  PonuĎač mora u okviru Obrasca ponude da popuni sve 

stavke, overi pečatom i potpiše, čime potvrĎuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude 

navedeni.  
 

*Ponuđač koji konkuriše za Partiju br. 6  treba da dostavi bezbednosni i tehničko-informativni list 
za stavke 1 i 2.  

 

Komisija donosi odluku da izmeni tačku 6, na strani 32 tako što umesto teksta: 

6. 

Rešenje o upisu u 

Privremenu listu 

biocidnih 

proizvoda  koje 

izdaje 

Ministarstvo 

zaštite životne 

sredine 

- Dostaviti uz ponudu fotokopiju rešenja u 

partiji br. 1 za stavke 1, 2, 3 i 6, u partiji br. 4 

za stavku 3. 

   

 
Upisuje sledeći tekst: 

 

6. 

Rešenje o upisu u 

Privremenu listu 

biocidnih 

proizvoda  koje 

izdaje 

Ministarstvo 

zaštite životne 

sredine 

- Dostaviti uz ponudu fotokopiju rešenja u 

partiji br. 1 za stavku 3, u partiji br. 5  za 

stavku 2 I u partiji 6 za stavku 1. 
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Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуда, тако што уместо текста: 

 

Број 

партије 

 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 

ОТВАРАЊЕ 

ПОНУДА 

1. 
Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована 

средства 

Дана 10.12.2018. 

године до 12:00  

 

Дана 10.12.2018. 

године у 12:15 

2. Прибор и потрошни материјал за хигијену 

3. Амбалажа за комунални отпад  

4. Папирна галантерија и средства за дезинфекцију руку 

 

Уписује следећи текст: 

 

 

Број 

партије 

 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 

ОТВАРАЊЕ 

ПОНУДА 

1. 
Средства за прање, полирање, хемијска и концентрована 

средства 

Дана 18.12.2018. 

године до 12:00  

 

Дана 18.12.2018. 

године у 12:15 

2. Прибор и потрошни материјал за хигијену 

3. Амбалажа за комунални отпад  

4. Папирна галантерија и средства за дезинфекцију руку 

5. Средства за дезинфекцију руку 1 

6. Средства за дезинфекцију руку 2 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуде у делу Подношење понуда, 

тако што уместо текста: „Рок за подношење понуда је 10.12.2018. године до 12,00 часова, 13 дана 

од дана када је објављен  позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са 

чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, уписује 

следећи текст: „Рок за подношење понуда је 18.12.2018. године до 12,00 часова, 21 дан од дана 

када је објављен  позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. 

ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“  

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуде у делу  Отварање понуда, 

тако што уместо текста: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку 

рока за подношење понуда, односно дана 10.12.2018. године у 10,15 часова по редоследу пријема 

понуда.“ Уписује следећи текст: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по 

истеку рока за подношење понуда, односно дана 18.12.2018. године у 12,15 часова по редоследу 

пријема понуда.“ 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуде, тако што уместо текста 

„Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.“, 

уписује следећи текст: „Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда.“ 

 

 
Члан Комисије Потпис 

Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 
 

Слободанка Радуловић, дипл.правница 
 

Мира Тиквицки, економиста 
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Мирослав Зелић, струковни медицински техничар 
 

Маја Живановић мастер економиста 
 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 42/18 

                                          Мирослав Зелић, струковни медицински техничар 

                                                         Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

        Слободанка Радуловић, дипл. правница 

                                                              Маја Живановић, мастер економиста                                          

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


