ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
« Петар Радовановић»
деловодни број: 1061/2016
датум: 15.06.2016. године
Ужице

Врши се измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке добара
бр. 1.1.3/2016 и то:
1. На страни 13. мења се Образац врста, спецификација, количина и опис
добара која су предмет јавне набавке за партију 5: Папирна галантерија
гласи:
РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.

Папирни убруси у ролни,
пак 2/1

2.

Папирни убруси сложеви
„V falta“ ,
транспортно паковање 20/1

3.

Салвете 30 x30цм , беле,
1 сл.
Паковање :100/1
Салвете 40 x40цм , у боји
1 сл.
паковање :35/1
Тоалет папир ролна ,
целулоза , 2 слоја

4.

5.

Технички опис

убруси у ролни, 100% целулоза , бели ,
100 листа, величина 22,7 x22 цм ,
дужина траке 23 м, двослојни,
паков 2/1, тежина паковања 500 гр
Убрус сложени, 200 листа, бела
целулоза , 22 x 22 цм , v falta,
двослојни, тежина клипа 280 гр,
транспортно паковање : 20 комада

и

Количина
(оквирне
потребе на
годишем
нивоу)
20 паковања

150 паковања

салвете целулоза ,димензије 30 x30 цм
боја бела , паковање 100/1

500 паковања

Салвете 40 x40цм у боји , састав
полимер + целулоза, аирладе ,
једнослојне, паковање 35/1
Тоалет папир -130 листа , величина
листа 12 x10 цм, 16 м, 100% целулоза,
2 сл, пак 8/1

30 паковања
6500 комада

НАПОМЕНА : потребно је доставити за произвођача сертификате ISO 9001:2008 ( или

одговарајуће)
2. На страни 36. мења се Образац структуре цена ce за партију 5: Папирна
галантерија

и гласи:

Образац структуре цене за Партију 5. - Папирна галантерија

РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

КОЛИЧ
Годиш.
потребе

1

1.
2.

3.

4.

5.

Папирни убруси у
ролни, пак 2/1
Папирни убруси
сложеви „ V falta“ ,
транспортно паковање
20/1
Салвете 30 x30цм ,
беле,1 сл.
Паковање :100/1
Салвете 40 x40цм , у
боји , 1 сл.
паковање :35/1
Тоалет папир ролна ,
целулоза , 2 слоја
УКУПНО

2

ЈЕД.
МЕРЕ

3

20

пак

150

пак

500

пак

30

пак

6500

ком

ЦЕНА
по јединици
мере
(без ПДВ)
са свим
трошковима

ЦЕНА
по јединици
мере
са ПДВ-ом
са свим
трошковима

4

5

УКУПНА
ЦЕНА
без
ПДВ-а
са свим
трошко
вима
6=2x4

УКУПНА ЦЕНА
(са ПДВ - ом)
са свим
трошковима

ПОРЕКЛО
производа
произвиђач

7==2x5

8

Укупна цена без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ-а
Словима
Укупна цена са ПДВ-ом
Словима
У цене исказане у обрасцу су урачунати трошкови превоза, утовара, истовара,
остали манипулативни трошкови, као и сви остали трошкове у вези са испоруком
предметног добра.
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 основне јединичне цене са ПДВ –ом са урачунатим трошкова
испоруке, уколико их понуђач има
у колону 6. унети износ укупне цене за тражену количину без ПДВ – а, са
урачунатим трошкова испоруке, уколико их понуђач има
у колону 7. унети износ укупне цене за тражену количину са ПДВ –ом
у колону 8. уписати произвођача добра које понуђач нуди
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