Деловодни број: 2-149/1
Датум: 01.06.2018.године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну
набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне
документације за јавну набавку добара бр.Д-3-18 – средства и производи за
чишћење и одржавање хигијене.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

Наручилац Студентски центар Ниш врши измену конкурсне документације у
поглављу III (Врста, спецификације, квалитет, количина и опис добара,рок
извршења, рок испоруке добара и сл.), и то:
-

Позиција 27. – Средство за ручно прање посуђа, (страна 8 од 52), стоји у
колони оквирне количине 2000 а треба да стоји 1500,
позиција 69 - Самосложиви убруси за руке – паковање 500/1 ( страна 12
од 52) стоји у колони оквирне количине 7000, а треба да стоји 5000,
позиција 73. – Салвете-паковање 100/1, (страна 13 од 52) стоји у колони
оквирне количине 25.000, а треба да стоји 20.000,
позиција 75. – Вреће за смеће-џакови, (страна 13 од 52) стоји у колони
оквирне количине 35.000 а треба да стоји 30.000,
позиција 81. – Хартија месарска (страна 13 од 52) стоји у колони оквирне
количине 2000 а треба да стоји 1500.

У складу са тим наручилац ће у прилогу доставити измењене стране конкурсне
документације и то поглавље III и поглавље VII конкурсне документације.
У складу са горе наведеном изменом, наручилац ће продужити рок за
подношење понуда и обавештење објавити у складу са ЗЈН.
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III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
Р.Бр.

Назив

Јед.
мере

Оквирне
количине

1.

Средство за машинско
прање посуђа за
машине типа
„Winterhalter“

Кг

4000

2.

Средство за машинско
испирање посуђа за
машине типа
„Winterhalter“

л

1500

3.

Средство за машинско
прање црног посуђа за
машине типа
„Winterhalter“

Кг

2400

Таблетирана со за
омекшавање „Saltech“
Salinen или
еквивалент

кг

4000

л

400

4.

5.

6.

Течна алкална
компонента за
скидање оштрих
нечистоћа за
машинско прање веша
системом дозатора
Течна компонента за
избељивање белог
памучног веша за
машинско прање веша
системом дозатора

л

100

2

Опис предмета набавке
Средство за машинско прање
посуђа са садржајем
натријумхлорита 1-5% уз садржај
слободних алкалија (NaOH) 1020%, фосфоната 13%,поликарбоксилата 1-3% и са
релативном густином 1,301,33gr/cm3. Паковање max 25/1.
Средство за машинско испирање
посуђа са нејогеном површинском
активном материјом у распону од
5-15%, натријумкумолсулфонатом
5-15%(оба изражена у распону 1030%), релативне густине 1-1,05
gr/cm3и Пх вредност 5 - 5.5
Паковање max 10/1
Средство за машинско прање
црног посуђа са
калијумметасиликатом 1-5%,
нејогеном површинском активном
материјом од 1-3%, фосфатима 810% и релативном густином од 11,5 gr/cm3. Паковање max 25 kg.
Таблете
на бази натријум
хлорида
98,5%,
служе
за
регенерацију
уређаја
за
омекшавање воде.
Паковање 25kg.
Алкално течно средство за
скидање оштрих нечистоћа, са
најмање 32% NaOH, pH вредност
од 12-13, садржај Pam-а < 0.1 %
паковање 25 lit.
Течно средство за избељивање
белог памучног веша, са најмање
15% персирћетне
киселине,садржај активног
кисеоника min. 33%, pH а < 1,
паковање 32lit.

7.

8.

9.

Течно компонента за
омекшавање и
неутрализацију веша
за машинско прање
веша системом
дозатора
Течна компонента на
бази тензида за
уклањање
универзалних
нечистоћа за
машинско прање веша
системом дозатора
Течна компонента за
скидање тврдокорних
обојених флека за
машинско прање веша
системом дозатора

Течна компонента за
скидање масноћа за
10.
машинско прање веша
системом дозатора

л

130

л

400

л

250

л

300

Детерџент за
машинско прање
рубља,компатибилан
са течним
11. компонентама за
машинско прање веша
применљив за
употребу уместо
течног детерџента

Кг

2000

Средство за
свакодневно
12.
одржавање стаклених
површина

Ком

450

Средство за
уклањање масноће и
13.
одмашћивање грилова
и пећница

Ком

700
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Течно pH кисело средство за
омекшавање и неутрализацију
веша, садржај катјонских
површинских материја 4-5, pH <
5, пријатног мириса, паковање од
10-20 lit.
Течно средство на бази тензида
за уклањање универзалних
нечистоћа садржај Pam-а као
нејонских тензида, min 12%.,
садржај Pam-а као анјонских
тензида, min 3%., садржај Pam-а
као сапуна, min 1%. Садржај
поликарбоксилата min.3%,
алкалитете као Nа-ОH 1-2%, pH
13-14, паковање 20-30 lit.
Течно средство за скидање
тврдокорних обојених флека, са
најмање 11% активног
хлора,алкалитет као NaOH 1.21.8, густина 1100-1200 g/l, pH
12.5-13, паковање 20–30lit.
Средство за скидање масноћа,
садржај укупног Pam-а min. 22%,
pH 7-8, паковање 20-30 lit.
Састав:
Зеолити 15-30%,избељивач на
бази активног кисеоника, анјонске
површинске активне материје,
зеолити < 16%,нејонске
површинске активне материје,
поликарбоксилати ,активни
кисеоника,ензими, средства за
оптичко избељивање
Упакован у врећицама од 10 kg.
Средство за прање стаклених
површина на бази етанола 1530%, и етоксилованих алкохола,
са
мирисном
компонентом,
паковање 750ml. са пумпицом
Средство на бази натријум лаурет
сулфата, натријум
хидроксида,
етил
алкохола
и
алкилполиглукозида,
паковање
боца 500 ml са пумпицом

Средство за чишћење
санитарија

Ком

1500

Ком

200

Ком

500

17. Хотелски сапун

Ком

500

Течно абразивно
18. средство за чишћење
тврдих површина

Ком

1300

Средство за прање
19. дрвених површина,
паркета и ламината

Ком

100

Ком

70

14.

15. Сапун за прање руку

16.

20.

Хотелски шампон

Освеживач просторија
у спреју

Средство за брзу
дезинфекцију
21. површина и предмета
који не долазе у
контакт са храном

Ком

200

Средство за брзу
дезинфекцију
22. површина и предмета
који долазе у контакт
са храном

Ком

200

Средство за прање и
дезинфекцију тврдих
23.
подова без алдехида
(самоливи подови,

Лит.

700
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Средство за чишћење санитарија
и уклањање каменца без соне
киселине, на бази лимунске и
фосфорне
киселине,
са
инхибитором корозије и мирисном
компонентом, паковање 1 lit.
Чврсти тоалетни сапун за прање
руку тежине 100gr., pH неутралан,
са компонентама за хидрирање
коже, пријатног мириса.
Шампон у кесици запремине 15gr.
Тоалетни чврсти сапун тежине 15
– 20gr у индивидуалном паковању
Течно абразивно средство за
рибање и полирање на бази
натријум
додецил
бензен
сулфоната, натријум хидроксида и
мириса из коре лимуна (D lemonene), паковање 500ml.
Течно средство садржаја до 5%
анјонских
тензида,
линолола,
формалдехида,
са
додатком
мирисне компоненте, паковање
1000ml.
Спреј боца запремине 300ml.
Биоцидно средство за брзу
дезинфекцију
површина
и
предмета,
са
контактним
временом до 30 секунди, на бази
етанола
и
хлорхексидин
–
диглуконата
2.5%
и
етилалкохола, паковање спреј боца 1
lit.
Биоцидно
средство
потпуне
биоразградивости и токсиколошки
безопасно, бактерицид, фунгицид,
туберкулоцид,
вироцид,
са
контактним временом до 30sec. На
бази етанола и пропан-2-ола,
паковање спреј боца 750ml.
Концентровано
биоцидно
средство
на
бази
активног
кисеоника за прање, дезинфекцију
и одмашћивање свих врста тврдих

ламинат, паркет,
терацо и керамички
подови)

Високо концентровано
еколошко средство за
24. чишћење и
одмашћивање свих
врста површина

Лит.

250

Средство за
дезинфекцију радних
25. површина, подова,
опреме, уређаја и
намештаја

Лит.

300

Средство за чишћење
и дезинфекцију свих
26. врста површина и
налевање
дезобаријера

Лит.

100

27.

Средство за ручно
прање посуђа

Лит.

1500

28.

Течно средство за
ручно прање посуђа

лит

24
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подова, бактерицид, фунгицид,
вируцид, садржај активне материје
min.10.5%,
садржај
активног
кисеоника min.0,80%. Паковање
10lit.
Средство за машинско и ручно
чишћење и одмашћивање свих
површина од мермера, дрвета,
метала, пластичних материјала у
индустрији и кухињи, потпуне
биоразградивости, на бази 2аминоетанола, 2-бутоxyетханола
и лутенсола, у концентрацији 1:100
- 1:200, паковање max 5/1
Концентровано
средство
дезинфекцију
запрљаних
и
замашћених површина, инвентара
и
подова
на
бази
5%
бензалконијум
хлорида,
применљив на свим водоотпорним
површинама укључујућу гуму,
ламинат, паркет, без алдехида,
фунгицид, бактерицид, вируцид ,
паковање 1/1 или 5/1
Средство намењено за налевање
дезобаријера,
чишћење
и
дезинфекцију
површина,
санитарних чворова и гардероба,
на бази дидецилдиметиламонијум
хлорида и бензалконијум хлорида,
концентрацијa
min.1:100,
паковање max 2lit.
Концентровани течни детерџент
за ручно прање посуђа, на бази
активног кисеоника биоразградив,,
са садржајем min.16% активне
материје,,
садржај
активног
кисеоника min. 0,70%, паковање 13lit.
Састав: анјонски сурфактанти 515%, амфортерни сурфактанти
<5%, пријатног мириса. Паковање
1/1l

Средство за чишћење
29. и негу површина од
иноx-а

Течни антибактеријски
сапун за хигијенско
30.
прање и дезинфекцију
руку

Ком

Лит.

30

1300

31.

Средство за
дезинфекцију руку

Лит.

1000

32.

Средство за
дезинфекцију руку

Лит.

300

Концентровано
средство за машинско
33.
чишћење и
одмашћивање подова

Лит.

150

34.

Средство за скидање
каменца

ком

10

35.

Средство за суво
прање руку

лит

15

Пак.

10

Таблете за прање
36. „Rational“
конвектомата
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Средство за чишћење и негу
површина од инокса на бази
минералних уља и алифатичних
угљоводиника (преко 30%), да
чисти и оставља заштитни филм
након чишћења, паковање 750ml.
Биоцидно средство за хигијенско
прање и дезинфекцију руку на бази
1% хлорхексидин- диглуконата, са
додатцима за негу коже, са
контактним временом до 30
секунди,паковање 1/1
Средство за хирушку и хигијенску
дезинфекцију руку (бактерицид,
фунгицид, вируцид,) на бази
комбинације 2 алкохола и
хлорхексидин-диглуконата. У
складу са стандардом ЕN 1040
или одговарајући, у концентрацији
производа 50% , паковање 1lit.
Средство за хирушку и хигијенску
дезинфекцију руку (бактерицид,
фунгицид, вируцид,) на бази
комбинације 2 алкохола
и QUAT-a . У складу
са стандардом ЕN 1040 и
стандардом 1275 или
одговарајући,
у 70% концентрацији производа,
EN 1500 или одговарајући,
паковање 1lit.
Течно средство садржаја: нејонски
сурфрактанти 5-15%, EDTA и
њихове соли <5%.Производ треба
да садржи и неко од средстава за
дезинфекцију. Паковање 5/1
Садржи нејонске суфрактанте,
органске и неорганске киселине.
Паковање спреј боца од 750ml.
Средство
треба
да
садржи
алкохол, глицертин, пантенол.
Паковање 1lit.
Таблете
треба
да
садрже:
натријумхидроксид,
динатријум
метасиликат, етиксилат, као и
нејонске
тензиде
до
5%

Таблете за
37. одржавање „Rational“
конвектомата

Пак.

2

Специјално средство
38. за прање за бистро
машине

ком

7

Универзално средство
39. за испирање за бистро
машине

ком

7

40. Трулекс крпa

Ком

3300

41. Крпа микрофибер

Ком

300

42. Четка рибаћа-дрвена

Ком

10

43. Шропер са дршком

Ком

10

44. Четка за WC, сет

Ком

10

Брисач стакла са
45. телескопском дршком

Ком

7

46.

Брисач прашине са
телескопском дршком

Ком

7

47.

Ђубравник пластични
са штапом

Ком

30

48. Жица за суђе

Ком

2400

49. Зогер

Ком

120
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поликарбоксилата
и
15-30%
фосфата. Паковање 100/1
Таблете
треба
да
садрже:
поликарбоксилат
и
до
5%
нејонских
тензида.
Паковање
150/1
Еколошко, течно, алкално
средство за прање у тврдој води
у бистролима,монохидрат
лимунске киселине . Паковање
12kg/1.
Winterhalter F-420 или
еквивалент.
Кисело висококонцентровано
средство за машинско испирање
посуђа примењиво у бистро
машинама. Паковање 10lit/1.
Winterhalter B-200S или
еквивалент.
Пак.3/1, Димензије min.16x16cm,
85% вискоза, 15% полипропилен
Дим.мин.35x35cm, 80%
полиестер, 20% полиамид.
Рибаћа четка са дрвеном дршком
без могућности причвршћивања
на универзални штап
Шропер са дршком
ВЦ сет четка са дршком и
синтетичким влакнима и
самостојећим постољем
Брисач стакла ширине минимум
25cm са гумом на једном и
сунђером на другом крају и
телескопском дршком дужине
2x1m
Округла пајалица са телескопском
дршком дужине 2x1m
Ђубравник пластични са
лопатицом и држаљом дужине
min.70cm
Жица за рибање посуђа тежине
min.10gr.
Штап, резервни
сунђер,поцинкована жица,тело и
ручица

Памучна перика за
50. моп са ресама
(шпагети) 450gr.

51.

Носач мопа-штипаљка
за шпагети моп

Алуминијумски штап
за мопове

Ком

40

Ком

10

Ком

10

53. Крпа за под

Ком

25

54. Дршка за моп

Ком

70

Уложак за
55. микрофибер моп
40cm.

Ком

140

52.

56.

Микрофибер мопкомплет

Ком

70

57.

Уметак за памучни
моп

Ком

200

58. Метле сиркове веће

Ком

70

59. Метле сиркове мале

Ком

10

60. Метла собна

Ком

120
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поплипропилен,калибрисана жица
6mm
Памучна перика тежине минимум
450gr., сировински састав 100%
памук, са ткањем по средини на
коју се качи носач
Носач мопа - штипаљка за
памучну перику за колица, тежине
450gr. (spaghetti mop)
Алуминијумски штап за
професионалне брисаче дужине
минимум 1,4m, са пластичном
капом на једном крају и
могућношћу причвршћивања
наставака на другом крају
Димензија min. 70x50cm, 100%
памук
Штап пластифицирани са
универзалним навојем на једној и
пластичном капицом на другој
страни, дужине min. 115cm
Уложак четвртасти за PVA моп
комплет, 100% микрофибер, са
џеповима са стране који
омогућавају качење на носач
мопа
Комплет састављен од носача
четвртастог PVA микрофибер
мопа, са могућношћу расклапања
носача ради качења перике,
четвртасте микрофибер перике са
џеповима и дршком дужине min.
115cm.
Уметак за памучни ресасти моп са
пластичним носачем на који се
може причврстити штап са
универзалним навојем, тежине
min. 170gr.
Метле сиркове веће са дршком
4x шивена
Метле сиркове мале са дршком
Метла собна сачињена од
вештачких влакана дужине око

61. Сунђер са абразивом

62.

Рукавице гумене за
домаћинство

Ком

2500

Пар

100

Ком

3

Диспанзер за сложиве
убрусе за руке

Ком

10

Диспанзер за сложиве
тоалет листиће
Диспанзер пресвлака
66.
за даску WC шоље

Ком

5

Ком

4

63. Знак „Пази клизаво“

64.

65.

6cm, са универзалном металном
дршком са навојем
Димензија сунђера min. 93 x 65 x
40mm, састав 100% полиуретан
Непромочиве рукавице од 100%
латекса, са рељефом на
длановима и прстима против
клизања, чврстом манжетном,
паковање 1 пар.
Самостојећи знак упозорења на
клизав под од ABS пластике на
српском језику. Димензије
30*62cm (+/-5%)
ABS пластика, дим.365x275
x130mm, капацитет 600 листића,
бели, са кључићем-“Jofel” или
еквивалент
АBS пластика , капацитет min. 500
листића, “Jofel” или еквивалент
АБС пластика, бели

PVC кесе за
67. обележавање чаша
“дезинфиковано”

Ком

500

ПВЦ кесе,провидне, за
обележавање чаша
“дезинфиковано

Папирна трака за
обележавање WC
68.
шоље
“дезинфиковано”

Ком

500

Папирна трака за обележавање
WC шоље “дезинфиковано”

5000

Двослојни сложиви убруси, бели
високоупијајући, 100% целулоза,
димензије 23 х 22cm,+/-5%, број
листова у појединачном клипу 500
листа, граматуре папира минимум
2x16,5 gr/m2, у оригиналном
папирном
паковању
са
декларацијом и утиснутим бар
кодом на декларацији.

1300

Двослојни самосложиви тоалет
папир беле боје, 100% целулоза,
димензије 16 х11,5cm, +/-5%, 500
листа, граматуре папира минимум
2x16
gr/m2,
у
оригиналном
папирном
паковању
са

Самосложиви убруси
69. за руке – паковање
500/1

Самосложиви тоалет
70. папир - паковање
500/1

Ком

Ком

9

декларацијом и утиснутим бар
кодом на декларацији
Двослојни папирни убрус у ролни
беле
боје,
100%
целулоза,
високоупијајући, димензија 23х23
цм +/-5%,
граматуре папира
минимум 2x18 gr/m2, 50 листова у
ролни са утиснутом декларацијом
произвођача на паковању.
Двослојни тоалет папир у ролни
беле
боје,
100%
целулоза,
димензија 95mm х120mm +/-5%,
број листова у ролни 150,
граматуре папира минимум 2x18
gr/m2, са утиснутом декларацијом
произвођача на паковању
Једнослојне папирне салвете беле
боје, 100% целулоза, димензија
330мм х 330 мм +/-5%, паковање
100 комада са декларацијом и бар
кодом

71. Убрус ролна

Ком

1000

72. Тоалет папир-ролна

Ком

1600

Салвете – паковање
100/1

Ком

20.000

Прекривач за WC
даску
Вреће за смеће75.
џакови

Ком

1000

Ком

30.000

76. Кесе трегерице-џамбо

Ком

40.000

Ком

120.000

Ком

8000

Пак.

8

Пак.

25

Кг

1500

Кг

50

Димензије хартије 50*35cm

Ком
Ком

120
120

Кг

250

Ком

15000

Фолија у ролни 30cm*100m
Фолија у ролни 30cm*100m
Фолија у ролни 50cm, дупла
ширина
Беле PVC чаше 200ml, погодне за
аутомате за воду и др.

73.

74.

77.

Кесе трегерицестандардне

78. Кесе за смеће
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Кесе за усисивачетип 1
Кесе за усисиваче –
тип 2
Хартија месарска
Хартија месарска са
фолијом
Фолија самолепљива
Алу фолија

85. Фолија PVC
86. Чаше PVC 0,2
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Једнослојни, водоразградиви
Димензије 820*1200mm, дебљина
0,032 микрона, у црној боји
Димензије 280*550, дебљина
0,012 микрона, биоразградиве
Димензије 240*450, дебљина
0,010 микрона, биоразградиве
Димензије 500*700, дебљина
0,015 микрона, црне боје
Паковање 5/1, за усисивач
„Karcher“ A 2004
Паковање 5/1, за усисивач
„Karcher“ WD 3200
Димензије хартије 80*60cm

87. Чачкалице дрвене
88.

Штапићи дрвени за
ражњиће

89. Мрежица за роловање
90. Кашике PVC
91. Нож PVC
92. Виљушка PVC

Ком.

10.000

Пак

100

Ролна

15

Ком
Ком
Ком

300
300
300

Хигијенске чачкалице 1/1,
појединачно паковане у папиру.
Паковање 1/100
Паковано у ролни 50m, дебљина
мрежице 24mm
Кашике PVC
Нож PVC
Виљушка PVC

Напомена:
СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ И ИСПИРАЊЕ ПОСУЂА ЗА МАШИНЕ ТИПА
„WINTERHALTER” (позиције 1-4)
-

-

Амбалажа опасне хемикалије, одређеног производа и одређене смеше која
није опасна, али садржи барем једну супстанцу која је класификована као
опасна, мора да буде обележена тако да нарочито садржи трговачко име
хемикалије, имена одређених супстанци садржаних у смеши, име и адресу
снабдевача хемикалије, количину хемикалије у амбалажи као и графичке
приказе, ознаке и текст који указије на опасна својства хемикалије. Амбалажа
хемикалије и одређеног производа мора да буде обележена на српском
језику.
Обавеза понуђача је да уз понуду достави извештаје о испитивању за
позиције 1-4 из којих се могу видети подаци о саставу производа
Детерџенти морају бити обележени на начин прописан чл. 18. Правилника о
детерџентима (Сл.гласник РС бр. 40/2010).

ТЕЧНЕ КОМПОНЕНТЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ, ОМЕКШИВАЧИ, СРЕДСТВА ЗА
БЕЉЕЊЕ И ОДМАШЋИВАЊЕ СИСТЕМОМ ДОЗАТОРА (позиције 5-11)
-

-

Амбалажа опасне хемикалије, одређеног производа и одређене смеше која
није опасна, али садржи барем једну супстанцу која је класификована као
опасна, мора да буде обележена тако да нарочито садржи трговачко име
хемикалије, имена одређених супстанци садржаних у смеши, име и адресу
снабдевача хемикалије, количину хемикалије у амбалажи као и графичке
приказе, ознаке и текст који указује на опасна својства хемикалије. Амбалажа
хемикалије и одређеног производа мора да буде обележена на српском
језику.
Обавеза понуђача је да уз понуду достави за позиције 5-10, извештаје о
испитивању.
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-

-

-

Понуђачи су у обавези да доставе узорак за позицију 11, као и декларацију
оригинал или фотокопија са паковања. Декларација мора да садржи податке
о називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге податке у складу са
посебним прописима и природом робе, податке о произвођачу, земљи
порекла, датуму производње и року употребе, увознику, као и упозорење на
евентуалну опасност или штетност робе. Сви подаци на декларацији морају
бити на српском језику, ћириличном или латиничном писму.
Сва понуђена средства морају бити применљива на већ постојећем систему
дозатора (Произвођач “Knight Idex” - On-premise plus), у перионици
Студентског центра Ниш.
Детергенти морају бити обележени на начин прописан чл. 18. Правилника о
детергентима (Сл.гласник РС бр. 40/2010).
За позицију бр. 9 доставити Решење о упису у привремену листу биоцидних
производа.

КОНЦЕНТРОВАНА И ОСТАЛА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА (позиције 12-39)
- Доставити декларације понуђених производа за позиције (12-39) из
спецификације, оригинал или фотокопија са паковања. Декларација мора да
садржи податке о називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге
податке у складу са посебним прописима и природом робе, податке о
произвођачу, земљи порекла, року употребе, увознику, као и упозорење на
евентуалну опасност или штетност робе. Сви подаци на декларацији морају
бити на српском језику, на ћириличном или латиничном писму.
-

-

-

Извештај о испитивању и стручним мишљењем издат од стране
лабораторија
за
испитивање,
за
позиције
из
спецификације.(поз.21,22,23,25,26 и 30) на основу којих ће се видети подаци
о саставу производа и микробиолошкој ефикасности.
Доставити извештај о испитивању за позиције 31 и 32 у складу са траженим
стандардима ЕN 1040 и ЕN 1275.
Доставити Извештај о здравственој исправности за позиције 15,16,17 и 28.
Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних
производа за достављање техничког досијеа, издато од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Сектора за планирање и
управљање у животној средини, Одељења за хемикалије, за позиције
21,22,23,25, 26, 30,31 и 32.
Детергенти морају бити обележени на начин прописан чл.18.Правилника о
детергентима („Сл.гласник РС“ бр. 40/2010 и 5/2012).
Понуђач је у обавези да приликом прве испоруке достави Безбедоносне
листове за позиције 21 до 37 (осим за позицију 28) из спецификације.
Садржина безбедоносног листа је регулисана Законом о хемикалијама
(„Сл.гласник РС ",бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) и
Правилником о обавезној садржини безбедоносног листа (“Сл.гласник РС”,
бр. 81/2010).
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МЕХАНИЧКА СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
(позиције 40-68)
-

Атест о здравственој исправности за позиције 40, 48, 61 и 62 у складу са
одредбама Закона о здравственој исправности животних намирница и
предмета опште употребе („Сл.гласник РС“ бр.92/2011) и Правилника о
условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који
се могу стављати у промет.

ПАПИРНАТА КОНФЕКЦИЈА (позиције 69-74)
-

-

-

-

Декларације понуђених производа за све позиције из спецификације (поз. 6974), оригинал или фотокопија са паковања. Декларација мора да садржи
податке о називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге податке у
складу са посебним прописима и природом робе, податке о произвођачу,
земљи порекла, датуму производње и року употребе, увознику, као и
упозорење на евентуалну опасност или штетност робе. Сви подаци на
декларацији морају бити на српском језику, на ћириличном или латиничном
писму.
Извештај о испитивању и стручним мишљењем издат од стране
акредитованих лабораторија за испитивање, у складу са одредбама Закона
о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе
(„Сл.гласник РС“ бр.92/2011) и Правилника о условима у погледу здравствене
исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, за
све позиције из спецификације. (поз. 69-74)
Извештај о граматури папира у готовом производу издат од стране
акредитоване лаборатије за ставке рeдни број 69,70, 71 и 72.
Да достави сертификате: ISO 9001 којим потврђује да произвођач предметних
добара примењује систем менаџмента квалитетом и ISO 14001 којим
потврђује да произвођач добара која су предмет набавке примењује систем
управљања заштитом животне средине.
Понуђачи су у обавези да доставе узорке за позиције (69-74)

ПОМОЋНИ УГОСТИТЕЉСКИ МАТЕРИЈАЛ (позиције 75-92)
-

-

За ставке редни број 76. и 77. доставити Извештај о биоразградивости кеса
издат од стране акредитоване лабораторије, у складу са Правилником о
техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону
разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које
мора да испуни именовано тело ("Сл. гласник РС" бр. 3/2012)
Атест о здравственој исправности за позиције 81 до 92 у складу са одредбама
Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште
употребе („Сл.гласник РС“ бр.92/2011) и Правилника о условима у погледу
здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у
промет.
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-

Понуђачи су у обавези да доставе узорке за позиције (75-78).

Рок испоруке: не дужи 5 дана од дана требовања робе
Место испоруке: Ф-ко магацин наручиоца, Градско поље бб-Павиљон 4
Уговор се закључује на период од 12 месеци.
Након закључења уговора са најповољнијим понуђачем, сви узорци
достављени у овом поступку биће враћени понуђачима а узорци понуђача са
којим је закључен уговор биће задржани и фактурисани приликом прве
испоруке.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Р.бр

I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назив предмета
набавке

Јед.
Мере

Кол

Цена по
јед.мере
без
ПДВ-а

II

III

IV

V

Кг

4000

л

1500

Кг

2400

кг

4000

л

400

л

100

л

130

Средство за
машинско прање
посуђа за машине
типа „Winterhalter“
Средство за
машинско
испирање посуђа за
машине типа
„Winterhalter“
Средство за
машинско прање
црног посуђа за
машине типа
„Winterhalter“
Таблетирана со за
омекшавање
„Saltech“ Salinen
или еквивалент
Течна алкална
компонента за
скидање оштрих
нечистоћа за
машинско прање
веша системом
дозатора
Течна компонента
за избељивање
белог памучног
веша за машинско
прање веша
системом дозатора
Течно компонента
за омекшавање и
неутрализацију
веша за машинско
прање веша
системом дозатора
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Цена по
јед.мере
са ПДВом

Укупно
по
јед.мере
без
ПДВ-а

Укупно
по
јед.мере
са
ПДВ-ом

Произвођач
и комерц.
назив
добра

VI

VII

VIII

IX

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Течна компонента
на бази тензида за
уклањање
универзалних
нечистоћа за
машинско прање
веша системом
дозатора
Течна компонента
за скидање
тврдокорних
обојених флека за
машинско прање
веша системом
дозатора
Течна компонента
за скидање масноћа
за машинско прање
веша системом
дозатора
Детерџент за
машинско прање
рубља,компатибила
н са течним
компонентама за
машинско прање
веша применљив за
употребу уместо
течног детерџента
Средство за
свакодневно
одржавање
стаклених површина
Средство за
уклањање масноће
и одмашћивање
грилова и пећница
Средство за
чишћење
санитарија
Сапун за прање
руку
Хотелски шампон
Хотелски сапун

л

400

л

250

л

300

Кг

2000

Ком

450

Ком

700

Ком

1500

Ком

200

Ком

500

Ком

500
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Течно абразивно
средство за
чишћење тврдих
површина
Средство за прање
дрвених површина,
паркета и ламината
Освеживач
просторија у спреју
Средство за брзу
дезинфекцију
површина и
предмета који не
долазе у контакт са
храном
Средство за брзу
дезинфекцију
површина и
предмета који
долазе у контакт са
храном
Средство за прање
и дезинфекцију
тврдих подова без
алдехида (самоливи
подови, ламинат,
паркет, терацо и
керамички подови)
Високо
концентровано
еколошко средство
за чишћење и
одмашћивање свих
врста површина
Средство за
дезинфекцију
радних површина,
подова, опреме,
уређаја и намештаја
Средство за
чишћење и
дезинфекцију свих
врста површина и
налевање
дезобаријера
Средство за ручно
прање посуђа
Течно средство за
ручно прање посуђа

Ком

1300

Ком

100

Ком

70

Ком

200

Ком

200

Лит.

700

Лит.

250

Лит.

300

Лит.

100

Лит.

1500

лит

24

17

29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

Средство за
чишћење и негу
површина од иноx-а
Течни
антибактеријски
сапун за хигијенско
прање и
дезинфекцију руку
Средство за
дезинфекцију руку
Средство за
дезинфекцију руку
Концентровано
средство за
машинско чишћење
и одмашћивање
подова
Средство за
скидање каменца
Средство за суво
прање руку
Таблете за прање
„Rational“
конвектомата
Таблете за
одржавање
„Rational“
конвектомата
Специјално
средство за прање
за бистро машине
Универзално
средство за
испирање за бистро
машине

Ком

Лит.

30

1300

Лит.

1000

Лит.

300

Лит.

150

ком

10

лит

15

Пак.

10

Пак.

2

ком

7

ком

7

40.

Трулекс крпa

Ком

3300

41.

Крпа микрофибер

Ком

300

42.

Четка рибаћадрвена

Ком

10

43.

Шропер са дршком

Ком

10

44.

Четка за WC, сет

Ком

10

45.

Брисач стакла са
телескопском

Ком

7

18

дршком

46.

47.

Брисач прашине са
телескопском
дршком
Ђубравник
пластични са
штапом

Ком

7

Ком

30

48.

Жица за суђе

Ком

2400

49.

Зогер

Ком

120

Ком

40

Ком

10

Ком

10

50.

51.
52.

Памучна перика за
моп са ресама
(шпагети) 450gr.
Носач мопаштипаљка за
шпагети моп
Алуминијумски штап
за мопове

53.

Крпа за под

Ком

25

54.

Дршка за моп

Ком

70

Ком

140

Ком

70

55.
56.

Уложак за
микрофибер моп
40cm.
Микрофибер мопкомплет

57.

Уметак за памучни
моп

Ком

200

58.

Метле сиркове веће

Ком

70

59.

Метле сиркове мале

Ком

10

60.

Метла собна

Ком

120

61.

Сунђер са
абразивом

Ком

2500

62.

Рукавице гумене за
домаћинство

Пар

100

63.

Знак „Пази клизаво“

Ком

3

64.

Диспанзер за
сложиве убрусе за
руке

Ком

10
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

Диспанзер за
сложиве тоалет
листиће
Диспанзер
пресвлака за даску
WC шоље
PVC кесе за
обележавање чаша
“дезинфиковано”
Папирна трака за
обележавање WC
шоље
“дезинфиковано”
Самосложиви
убруси за руке –
паковање 500/1
Самосложиви
тоалет папир паковање 500/1

Ком

5

Ком

4

Ком

500

Ком

500

Ком

5000

Ком

1300

71.

Убрус ролна

Ком

1000

72.

Тоалет папир-ролна

Ком

1600

73.

Салвете – паковање
100/1

Ком

20.000

74.

Прекривач за WC
даску

Ком

1000

75.

Вреће за смећеџакови

Ком

30.000

76.

Кесе трегерицеџамбо

Ком

40.000

77.

Кесе трегерицестандардне

Ком

120.000

78.

Кесе за смеће

Ком

8000

79.

Кесе за усисивачетип 1

Пак.

8

80.

Кесе за усисиваче –
тип 2

Пак.

25

81.

Хартија месарска

Кг

1500

82.

Хартија месарска са
фолијом

Кг

50

83.

Фолија
самолепљива

Ком

120
20

84.

Алу фолија

Ком

120

85.

Фолија PVC

Кг

250

86.

Чаше PVC 0,2

Ком

15.000

87.

Чачкалице дрвене

Ком.

10.000

88.

Штапићи дрвени за
ражњиће

Пак

100

89.

Мрежица за
роловање

Ролна

15

90.

Кашике PVC

Ком

300

91.

Нож PVC

Ком

300

92.

Виљушка PVC

Ком

300

УКУПНО
БЕЗ ПДВ-А
УКУПНО
СА ПДВ-ОМ
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-

у колони V уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а
у колони VI уписати колико је износи цена по јединици мере са ПДВ-ом
у колони VII уписати колико износи укупно по јед. мере без ПДВ-а
у колони VIII уписати колико износи укупно по јед.мере са ПДВ-ом.
Датум:

____________________

Понуђач:
М.П.

21

____________________

Понуђачи су у обавези да припреме понуду у складу са горе наведеном
изменом. Ова измена је саставни део конкурсне документације!

Комисија за ЈН Д-3-18
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