
 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 1775/1 
Датум: 14.03.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку ЈН р.бр. 4/19 добара – 
„Средства за одржавање хигијене Дома здравља "Вождовац"за 2019.годину“ 
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у 
поступку ЈН 4/19 добара –„Средства за одржавање хигијене Дома здравља "Вождовац"за 2019.годину“, 
објављене на Порталу јавних набавки и Интернет страници  Дома здравља ,,Вождовац“ дана 07.03.2019.год.  
врши се измена конкурсне документације, како следи: 

 
I- У техничкој спецификацији  конкурсне документације мења се тако да сада гласи: 
Ставка р.бр. 37. Канта ПВЦ са поклопцем и педалом- велика 20 ком 
Ставка р.бр. 40. Гума за стакла дужине од 35 цм са ручком 10 ком 
 
Додаје се: 
Ставка р.бр. 43. Рибаћа четка дрвена без сталка 30 ком. 
 
II- Продужава се рок за подношење понуда до 19.03.2019.год. до 09,00 часова. 
- Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 
19.03.2019. год у 13,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III 
спрату.  
 
 
Све остало наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку ЈН  4/19 добара 
–„Средства за одржавање хигијене Дома здравља "Вождовац"за 2019.годину“,остаје непромењено. 
 
У прилогу конкурсна документација (са изменама и допунама) у поступку ЈН 4/19 добара –„Средства за 
одржавање хигијене Дома здравља "Вождовац"за 2019.годину“   
  
 
С поштовањем,   
 
                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                     Комисија за јавну набавку р.бр. 4/19 
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Обр. 9. 
Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
ЈН р.бр. 4/19 добара: 
 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 „Средства за одржавање хигијене Дома здравља "Вождовац"за 2016.годину“ 
Ред. 
бр. 

 
НАЗИВ ДОБРА 

Кол. у 
јед.мере 

(1) 
  

Појединачна 
цена по јед. 

Мере(2) 

Укупан 
износ 

(3) 

Произвођач 
 

1.  Прашак за машинско прање веша  
а´3 кг 

500 кг.    

2.  Омекшивач а´5л. 70 л.    
3.  WC санитар а´1л. 

-течно кисело средство за чишћење WC  
шкољки 
течност без механичких примеса, 
пријатног мириса 

850 л.    

4.  Средство за прање подова а´5л. 
универзални, хомегене конзистенције, без 
механичких примеса, пријатног мириса 

1600 л.    

5.  Средства за заштиту и заптивање са 
сјајем  а´5л 
Чврста емулзија погодна за већину 
подова, даје висок сјај, одлично пријања 
на подлогу, погодна је за терако, мермер, 
камен или за неке порозне подове, 
нарочито погодан за еластичне подове, 
укључујући термопластику, винил, 
линолеум, винил азбест и заштићене 
порозне подове. Висок сјај омогућава 
лако чишћење прскањем и машинско 
полирање. 

 45 л.    

6.  Одмашћивач прљавштине без пумпице 
а´1 л. 
Потпуна отклања масноће продирући и у 
најотпорније наслаге, 

        470 л.    

7.  Одмашћивач прљавштине са 
пумпицом а“0,75 л. 
Потпуна отклања масноће продирући и у 
најотпорније наслаге, 

      50 ком.    

8.  Панол паста 
Намењена за прање запрљаних руку у 
радионицама и домаћинству, може се 
користит и за прање кухињског посуђа и 
санитарија 

      10 ком.    

9.  Течни вим a’0,75гр - 1кг 
Кремасто неабразивно средство за 
универзално чишћење свих тврдих 
водоотпорних површина 
- формулисано тако да не оставља 
огреботине, идеалног вискозитета, 
пријатног, освежавајућег мириса 

300 ком    

10.  Течни сапун са средством за негу руку 
 a’1 лит. са глицерином 
Високзна прозирна течна маса, хомогеног 
састава која лако пени, пријатног мириса,  
- pH вредност (5/95):   3,0-12,0 
- ПАМ (материје екстраховане  
етанолом , глицерин 

1550 л.    

11.  Течност за прање судова a’1 лит. 230л.    
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12.  Teчност за прање стакла a’1 лит. 100 л.    
13.  Средство за дезинфекцију подова  да не 

оставља  лепљив траг a’5 л 
Биоразградив дезинфицијенс за подове- 
Бактерицид, Вируцид, Фунгицид  
-Кисело течни концентрат на бази 
ањонских тензида, алкохола, активног 
кисеоника, деми воде, пени, не оставља 
резидиве, скида млечни каменац 

300 л.    

14.  Сона киселина a’1 лит. 120 л.    
15.  Варикина a’1 лит. 250 л.    
16.  Средство за одстрањивање каменца за 

веш машину a’500 гр 
10 ком.    

17.  Средство за отклањање флека a’500 гр 
Избељивач на бази кисеоника , нејонске 
ПАМ, ТАЕД, ензими прах без грудвица 
са зрнцима 
Користи се као додатак детерџентима 

25 ком.    

18.  Средство за машинско прање подова 
a’5 лит 
 –ниско пенеће неутрално средство које у 
себи садржи растварач за уклањање 
минералних/синтетичких уља, масноћа, 
трагова гума, 
Погодно за све типове водоотпорних 
тврдих подова, при минималном 
дозирању  погодно за коришћење код 
заштићених подова 

40 л.     

19.  Трулекс крпа 18 х 20 a’3/1 930 ком      
20.  Магична крпа (34 х 34) у три боје 200 ком.    
21.  Жица за рибање посуђа (a’3/1) 360 ком.    
22.  Сунђер абразивни a’4/1 1800 ком.    
23.  Корпа „PVC“ за отпатке 15 ком.    
24.  Ђубровник пластични 30 ком.    
25.  Уложак бриско – памучни мин.28 цм , 

тежине минимум 160 гр. 
    1100 ком     

26.  Метла (сиркова) са дршком 40 ком.    
27.  Дршка за портвиш са навојем 

алуминијумска 140 цм 
60 ком.    

28.   Четке портвиш PVC 60 ком.    
29.  Четка за WC 70 ком.    
30.  Кесе за смеће  

(55 х 65цм, 12 ком. x 40 л. ролна) 
1500 

ролни 
   

31.  Кесе за смеће 
(55 х 59 цм, 8 ком. х 70 л. ролна) PVC 

1400 
ролни 

   

32.  Рукавице гумене 
Латекс рукавице за домаћинство на 
памучној подлози, флокиране, са 
противклизном рељефном шаром на 
прстима и на длану, прикладне за послове 
чишћења (L,M)  

600 пари    

33.  Кофа са цедиљком a’12 лит 60 ком.    
34.  Решетка за кофу  

Одговарајућа за ставку 15. 
50 ком    

35.  Вишенаменска крпа a’3/1 памучна 200 ком.    
36.  Филц за машину за прање подова  

Црни-полиестер Ø 435x85  
За чишћење незаштићених подова, за 
прање са носачем филца 

5 ком.    

37.  Канта ПВЦ са поклопцем и педалом- 
велика 

20 ком.    
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- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти 
квалитет или одговарајуће наведеном. 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по комаду за тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.);  
 у колони „укупно“ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 1.); 

       у колони „ПДВ“ уписати колико износи ПДВ за тражени предмет јавне набавке; 
       у колони „свега“ уписати колико износи укупна цена предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
           Место и датум:                                                             Потпис овлашћеног лица: 

______________                                 _________________________                                
М.П. 

 
 
Напомена: 
Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. 
 
 
           

 

38.  Крпа за моп 41x14cm 25 ком.    
39.  Пајалица  15 ком    
40.  Гума за стакла дужине од 35 цм са 

ручком 
10 ком    

41.  Тоалет папир двослојни 
- ролне Ø76мм 185м , 
- 12 ролни у паковању 

120 ком.    

42.  Папирни убрус двослојни a’2 ком.  
- 50 листа величине мин.22,7х22 
- дужина ролне 11.5 м у два слоја 

  3500 ком.    

43.  Рибаћа четка дрвена без сталка       30 ком.    
 УКУПНО    

 
 

 
 ПДВ   
 СВЕГА   
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