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ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ
3/2018 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

На основу члана 63. Став 1.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број
124/2012,14/2015,68/2015) , Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" из Пирота
као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности добара -средства за хигијену,број
3/2018 врши измену конкурсне документације у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Oбразац број
2/1, СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА за партију бр.1 - разни производи
за чишћење и прање.

У прилогу је страна 17. конкурсне документације са
документације .

изменом конкурсне

Комисија за јавну набавку бр.3/2018
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Образац бр. 2/1

школа са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ" ПИРОТ
ЈН бр. 3/2018 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
ПАРТИЈА 1 – разни производи за чишћење и прање
1.Рб
2.Артикл
3.Колич
4.Назив
5.Једини
ина
производа и
чна цена
произвођача
без
ПДВ-а
1.
Детерџент за прање
115 пако
веша, паковање 10 кг вања

6.Једини
чна цена
са
ПДВ-ом

7.Укупна
цена без
ПДВ-а

8.Укупна
цена са
ПДВ-ом

(Merix или еквивалент)
Садржи 5-15% анјонских
састојака, мање од 5%
нејонских састојака,
избељивач на бази
кисеоника

2.

Течност за прање
судова, паковање
900мл ( „Fairy“ или

250ком

еквивалент) : 5-15%
aнјoнскe, мaњe od 5%
нејонске PAM,
бензисотхиазолинин,
феноксиетанол, мириси,
глицерол, лимонеле

3.

Течност за прање
судова, паковање 2/1

100 ком

(Камелија или
еквивалент)
Садржи 5-15%
анјонских састојака, од
5% нејонских састојака

4.

Средство за чишћење 70 ком
стаклених површина са
распршивачем,
паковање 750мл (“МЕР
глас“ или еквивалент )
Садржи мање од 5%
анјонских сурфактаната,
мирис

5.

Средство за чишћење 200 ком
стаклених површина
без распршивача,
паковање 750мл (“МЕР
глас“ или еквивалент )
Садржи мање од 5%
анјонских сурфактаната,
мирис

6.

Средство за чишћење 60 ком
купатила , 750мл

(WC санипер или
еквивалент)
Састав: мах 9%
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