ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
« Петар Радовановић»
деловодни број: 666/2015
датум: 29.04.2015. године
Ужице
Врши се измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке добара
бр. 1.1.2/2015 и то:
1. На страни 8. мења се Образац врста, спецификација, количина и опис
добара која су предмет јавне набавке за партију 3: Средства за прање посуђа
у професионалним машинама за прање и гласи

РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА и техничке карактеристике

1.

Течни високоалкални детерџент са интезивним
растварањем скроба у професионалним машинама за
прање посуђа
Састав: натријум хидроксид 10-20%, натријум хлорид 15%, фосфонати и поликарбоксилати <5%, pH вредност (
20ْْ C) oko 12,4-14 ( концентрат) .
Паковање : сигурносни канистер са сигурносним чепом ,
запремина 25 кг ( 18,8 лит) ±5%. Обележавање :
серијски број производа, датум производње и шаржа
производа. Ознака опасности Р, С као и Ц- корозивно,
као и по АДР класификацији.
Доставити: безбедносни лист
Таблетирана со
Састав: натријум хлорид 98,5-99,8 %, облик: јастучаст
25x23x15 ±5%,
Паковање: оригинално паковање, пластична кеса,
прописано декларисана, без оштећења 25 кг

2.

3.

Неутрално средство са високим сјајем са ефектом
оцеђивања у професионалним машинама за прање
посуђа.
Састав: нејоногени тензиди 5-15%, натријум кумен
сулфонат 5-15%, pH вредност ( 20ْْ C) 5,5 концентрат.
Паковање: сигурносни канистер запремина 10 лит ±5% .
Обележавање: серијским бројем производа, датумом
производње и шаржа производа са ознаком зеленог
знака за производ.
Доставити: безбедносни лист

Количина
(оквирне
потребе на
годишем нивоу)
1250 кг

350 кг

200 лит

2. На страни 41. мења се Образац структуре цене за партију 3. Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање , и
гласи

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1

1.

Течни високоалкални
детерџент са
интезивним
растварањем скроба у
професионалним
машинама за прање
посуђа , 25/1

2.
Таблетирана со , 25/1
3.
Неутрално средство
са високим сјајем са
ефектом оцеђивања у
професионалним
машинама за прање
посуђа ,10/1
УКУПНО
Укупна цена без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ-а
Словима
Укупна цена са ПДВ-ом
Словима

КОЛИЧ
Годиш.
потребе

ЈЕД.
МЕРЕ

2

3

1250

кг

350

кг

200

лит

ЦЕНА
по јединици
мере
(без ПДВ)
са свим
трошковима

УКУПНА
ЦЕНА
(без ПДВ)
са свим
трошковима

4

5=2x4

ПДВ

6

УКУПНА ЦЕНА
(са ПДВ - ом)
са свим
трошковима

ПОРЕКЛО
производа
произвиђач

7=6+5

8

У цене исказане у обрасцу понуде, морају бити урачунати и сви трошкови (уколико
их понуђач има), односно трошкови
превоза, утовара, истовара, остали
манипулативни трошкови, као и сви остали трошкове који могу настати у вези са
испоруком предметног добра.
НАПОМЕНА:
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
Место: ___________
Датум: ___________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________

Упутство за попуњавање образца структуре цене:


у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак







у колону 4. унети основне јединичне цене без ПДВ –а са урачунатим трошкова
испоруке, уколико их понуђач има
у колону 5. унети износ укупне цене за тражену количину без ПДВ – а, са
урачунатим трошкова испоруке, уколико их понуђач има
у колону 6. унети износ ПДВ-а који је обрачунат на цену из колоне 5
у колону 7. унети износ укупне цене за тражену количину са ПДВ –ом
у колону 8. уписати произвођача добра које понуђач нуди

3. На страни 11. мења се Образац врста, спецификација, количина и опис
добара која су предмет јавне набавке за партију 5: Папирна галантерија
и гласи
РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.

Папирни убруси

2.

Папирни убруси за
аутомате за убрусе

3.

Салвете

4.

Салвете

5.

Тоалет папир ролна

Технички опис

Папирни убруси у ролни,
двослојни,100% целулоза, дужине 24m,
ширина 22,5cm, перфорирaнa на 24cm ,
тежина 1 ролне 253 gr ± 5%, паков 2/1
Папирни убруси за руке , за аутомат,
100% целулоза , беле боје, двослојни ,
лепљени, микро ембосирани, својство
високоупијајуће, стерилисани,
биоразградљиви, транспортно паковање
- кутија, димензија листа 23 цм x 22 цм
100% целулоза ,бела боја , димензија
сложене салвете најмање 33 x33
паковање по 100 комада- једнослојне
100% целулоза у боји , најмање 33 x33
паковање по 25 комада- једнослојне
Тоалет папир ролна трослојне 100%
целулоза , бела боја, тежине 128gr, ±
5%, дужина ролне минимум 27m, 250
листића у ролни, паковање 24 ком

Количина
(оквирне
потребе на
годишем
нивоу)
20 паковања

2000 комада

680 паковања
20 паковања
5000 комада

4. На страни 45. мења се Образац врста, спецификација, количина и опис
добара која су предмет јавне набавке за партију 5: Папирна галантерија
гласи

и

Образац структуре цене за Партију 5. - Папирна галантерија

РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

КОЛИЧ
Годиш.
потребе

1

1.

2

Папирни убруси

, паков

ЈЕД.
МЕРЕ

3

20

пак

2000

ком

680

пак

20

пак

5000

ком

ЦЕНА
по јединици
мере
(без ПДВ)
са свим
трошковима

УКУПНА
ЦЕНА
(без ПДВ)
са свим
трошковима

4

5=2x4

ПДВ

6

УКУПНА ЦЕНА
(са ПДВ - ом)
са свим
трошковима

ПОРЕКЛО
производа
произвиђач

7=6+5

8

2/1
2.

3.

4.
5.

Папирни убруси за руке ,
за аутомат,
100% целулоза , беле
боје,двослојни , лепљени,
микро ембоси-рани,
својство високо-упијајуће,
стерилисани,
биоразградљиви, транспортно паковање - кутија,
димензија листа 23цм x 22
цм
Салвете бела боја ,
димензија сложене салвете
најмање 33 x33 паковање
по 100 комада- једнослојне
Салвете у боји , најмање
33 x33 паковање по 25
комада- једнослојне
Тоалет папир ролна
паков. 24 ком

УКУПНО
Укупна цена без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ-а
Словима
Укупна цена са ПДВ-ом
Словима
У цене исказане у обрасцу понуде, морају бити урачунати и сви трошкови (уколико
их понуђач има), односно трошкови
превоза, утовара, истовара, остали
манипулативни трошкови, као и сви остали трошкове који могу настати у вези са
испоруком предметног добра.
НАПОМЕНА:
_____________________________________________________________
_________________________________________________________

Место: ___________
Датум: ___________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________

Упутство за попуњавање образца структуре цене:







у свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак
у колону 4. унети основне јединичне цене без ПДВ –а са урачунатим трошкова
испоруке, уколико их понуђач има
у колону 5. унети износ укупне цене за тражену количину без ПДВ – а, са
урачунатим трошкова испоруке, уколико их понуђач има
у колону 6. унети износ ПДВ-а који је обрачунат на цену из колоне 5
у колону 7. унети износ укупне цене за тражену количину са ПДВ –ом
у колону 8. уписати произвођача добра које понуђач нуди

