
  

 
Број:192 
Датум:04.03.2020. 
Сремска Митровица 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/2020 

 
 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 добара – Средства за одржавање хигијене. 
 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 
 

На страни 7. Конкурсне документације у оквиру доказивања пословног капацитета 
понуђачи приликом достављања понуде не треба да достављају  копије закључених 
уговора, већ понуђач који буде изабран дужан је по захтеву наручиоца да их достави. 
 
На страни 19. конкурсне документације за партију 1 – хемијска средства за чишћење 
тачка 1. мења се и гласи: 
“Омекшивач за веш, оригинално паковање од 1,8-2 л, концентрован 5-15% катјон 
активне материје, да има интензиван и пријатан мирис „BOHOR“ или одговарајући. 
Доставити уз понуду узорак, ком. 40“. 
 
На страни 24. конкурсне документације за партију 1 – хемијска средства за чишћење 
тачке 29.и  30. се мењају и  гласе: 
 
Тачка 29:„Средство за чишћење роштиља, интензивно средство на алкалној бази; 
Састав: Na-хидроксид мин.5-15%, 2- аминоетанол мин.5-15%, амини, С12-
16алкилдиметил ноксид мин.1-5%; Не садржи фосфате, хлор и NTA. Паковање боце са 
пумпицом 0,75л, ''Winterhalter'' C 151 или одговарајуће, ком 6“. 
 
Тачка 30.: „Средство за чишћење нерђајућег челика на бази парафинског уља. Не 
садржи фосфате, хлор и NTA. Релативна густина око 0,85g/cm3. Паковање боце са 
пумпицом 0,75л. ''Winterhalter'' C161 или одговарајуће, ком 6“. 
 
На страни 31. конкурсне документације за партију 4 – инвентар за одржавање хигијене 
тачка 5. мења се и гласи: 



„Инокс жица за посуђе-спиралних намотаја. Оригинално паковање 2/1, тежине не мање 
од 18 гр по жици, доставити узорак, 50 пак“. 
 
 

За све партије приликом достављања понуде за јавну набавку 2/2020  Средства 
за одржавање хигијене, понуђачи нису у обавези да достављају безбедносне листове, 
али је то обавеза понуђача са којим се закључује уговор да на дан закључења уговора 
достави безбедносне листове за све артикле према захтевима из понуде. 
 

 
С обзиром на измене и допуне конкурсне документације продужује се рок за 

подношење понуда за јавну набавку средства за одржавање хигијене. Рок за подношење 
понуда је 09.03.2020. године до 09:00 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити 
одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 09.03.2020. године у 09:15  
часова у просторијама наручиоца у Сремској Митровици, ул. Планинска бр. 1. 
    
 
 

      
Комисија 


