
 

 
Број:176 
Датум:23.03.2016. 
Сремска Митровица 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 
Број јавне набавке 1.1.2 

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и  68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности добара – средства за одржавање хигијене. 
 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 
 
На страни 7 Конкурсне документације мења се тачка 2 тако да гласи: 
 

2) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:  

Кадровски капацитет -  да има најмање 2 (два) запослена радника са високом 
стручном спремом, за које понуђач мора доставити доказ којим на несумњив 
начин доказује да су исти стално запослени код понуђача. 
Доказ: извод из електронске базе података пореске управе (ЕБП – ПУРС)  за месец који 
претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде за предметну набавку - 
за најмање 2 (два) запослена радника са високом стручном спремом, фотокопија 
уговора о раду, фотокопија М обрасца, фотокопија дипломе и фотокопија радне 
књижице .  

Технички капацитет -  да поседује најмање 150 м2 магацинског простора и 
најмање једно доставно возило 
Доказ: Фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2015. године уз обавезно 
обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, а за моторна 
возила и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. Техничка 
опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз обавезно 
обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. 

 
 
 
 



У Конкурсној документацији у обрасцу структуре цене за Партију 1 средства за 
чишћење мењају се ставке 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 тако да се бришу 
речи:  

„извештај о испитивању производа“, односно „извештај о испитивању производа 
са стручним мишљењем“  
 

У Конкурсној документацији у обрасцу структуре цене за партију 1 средства за 
чишћење мења се ставка 10 тако да се после речи: 

 
„Медикал крема за руке са уљем кантариона оргинално паковање 150мл“ 
додају речи: 
„Доставити извештај о здравственој исправности производа“ 
  
 
На страни 26  Конкурсне документације мења се ставка 23 тако да гласи: 
 
„Папирни убрус - у ролни, двослојни, 100% целулоза (паковање од 2 ком.), са 

заштитним омотачем, димензија 230*220мм+-5%, обавезно да је биоразградив 
(„PERFEKS или одговарајући). Доставити уз понуду узорак и извештај о здравственој 
исправности производа . Ком. 1800“ 

 
 

С обзиром на измене и допуне конкурсне документације продужује се рок за 
подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – набавка средстава за 
одржавање хигијене 

Рок за подношење понуда је 29.03.2016. године до 09.00 часова. Јавно отварање 
понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 
29.03.2016.  године у 09:15 часова у просторијама наручиоца у Сремској Митровици, 
ул. Планинска бр. 1. 

        
 

Комисија 


