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Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку производа за
чишћење по партијама: партија 1. Средства за чистоћу и хигијену бр.11/2018.

Поштовани понуђачи,
Дошло је до измене конкурсне документације за јавну набавку производа за
чишћење по партијама и то у делу ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
У прилогу дописа налази се нови опис предмета набавке на коме је
потребно означити страницу из конкурсне документације, попунити и доставити
уз понуду.

Службеник за јавне набавке

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1. Средства за одржавање чистоће и хигијене
Назив артикла

Јед. мере

Кол.

Течни сапун за прање руку, антибактеријски
дерматолошки испитан,благог и пријатног мириса
Доставити решење из регистра биоцида
литар

250

литар

280

литар

20

ком

20

литар

7

детерџент за прање посуђа
Концентровани детерџент за ручно прање посуђа, pH
7, биоразградив до 90%, намењен професионалној
употреби. Дозирање 4 гр. на литар воде. Чисти, штити
руке и елиминише непријатне мирисе. Пакет 1 литар.
Доставити техничку и безбедоносну листу
Средство против каменца за скидање каменца са
санитарних уређаја и рђе са металних површина
Професионално концентровано средство за скидање
каменца коцентрат 5%, примењујућа концентрација
5:100, садржи до 30% фосфорне киселине ,5%
анијоских и нејонских тензида анорганске и органске
киселине, парфем и боје. ph сса 0,5, паковање 10л
Доставити техничку и безбедоносну лист.
Абразивна паста за прање руку
Средство за чишћење стакла и глатких површина,
еколошко, висококонцентровано pH cca8,5,
Састав<5% anjonskih tenzida (Natrijum mlauriletersulfat
eter), nejonskih tenzida (Šećerni tenzid APG, masni
alkohol EO / PO), sapun (dobiјen saponifikacijom biljnih
ulja), mirisi, fenoksietanoл. Ostali sastojci: voda,
glikoleter, boja. Ефикасно чисти све водоотпорне
површине
Паковање боца od 1 litra са дозером.
Приложити:Техничко информативну листу,

безбедоносни лист

Средство за чишћење подова мирисновисококонцентровани мирирсни детерџент за прање
подова Alkoholi C11-13razgranati, etoksilovani (>2,5
EO) maseni udeo<5%, 2-propanol maseni udeo pH cca7,5
Посебно погодан за освежавање и чишћење
просторија за које се захтева да буду добро
очишћењене и да се што дуже задржи пријатан мирис.
Базиран на формули са антибактеријским молекулима
елиминише непријатне мирисе. Примена:
степеништа, стамбене зграде, подне и зидне плочице,
канцеларије, хотелске собе... Дозирање 1% као
средство за чишћење површина. Не треба испирати.
Може се користити и као освеживач ваздухаа
(концентровано средство кроз прскалицу)
koncentrovano sredstvo kroz prskalicu. Паковање
канистер од 5кг, или 1кг. Доставити техничко
информативну листу и безбедоносни лист

кг

200

Течни абразив (Вим) у крему, паковање 750 мл

ком

180

Детерџент за машинско и ручно прање рубља.

кг

15

Персил или одговарајући. Прашкасте конзистнеције,
пријатниг мириса. Мора да садржи од 5-15% анјонски
сурфактант, избељивач на бази активног кисеонка,
мање од 5% нејонског сурфактанта, сапун,
поликарбоксилате, фосфонате, оптичка белила,
ензиме, мирис. паковање 3кг

Средство за чишћење намештаја Ердал или
одговарајуће
Средство за чишћење санитарија
Професионално концентровано средство за скидање
каменца коцентрат 5%, примењујућа
концентрација 5:100, садржи до 30%
фосфорне киселине ,5% анијоских и
нејонских тензида анорганске и органске
киселине, парфем и боје. ph сса 0,5,
паковање 1л
Доставити техничку и безбедоносну лист
Транспарентна боца од 1л са распршивачем

ком

1

литар

80

ком

2

-

Понуђена средства морају бити произведена од квалитетног материјала,високог
функционалног ефекта,естетски прихватљива,безбедна конформна за употребу.
- Изабрани добављач је дужан да обезбеди дозирне наставке за несметано коришћење
концентрованих хемијских препарата, као и да обучи запослене за коришћење
концентрованих хемијских препарата.
Место испоруке: пословни простор наручиоца.
Рок испоруке: не дужи од 2 дана од позива наручиоца.
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по извршеној испоруци, у року (који не може
бити краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна

Цена је фиксна и у себи садржи све припадајуће трошкове.
Рок испоруке је ____________, (не дужи од 2 дана).
Рок плаћања је (не краћи од 15 дана, а не дужи од 90 дана) ________дана од дана
уредно примљеног рачуна.
Место испоруке пословни простор наручиоца.
Рок важења понуде (не краћи од 30дана)_____дана.

ДАТУМ
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
_____________________

