Наручилац : Научно-технолошки парк Београд доо Београд
Адреса: Вељка Дугошевића 54, Београд, Звездара
Број: 158-5/2020
Датум : 12.02.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ Д-02/2020
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015, у даљем тексту „Закон“), Комисија за јавну набавку Д-02/2020 врши измену
Конкурсне документације за јавну набавку добара – Набавка производа за одржавање
хигијене.
Измена се односи на образац 14. Конкурсне документације-Образац структуре цене.
Измењене су количине за производ под тачком 1. Убруси за руке у ролни, нова количина
износи 1920 ролни и за производ под тачком 2. Тоалет папир у ролни, нова количина износи
2760 ролни.
Продужава се рок за достављање понуда, те је нови рок за достављање понуда
20.02.2020. године у 10:00 часова.
Јавно отаврање понуда обавиће се 20.02.2020. године у 10:15 часова.
Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.
Прилог:
Измењени образац 14. Конкурсне документације-Образац структуре цене :

Комисија за јавну набавку ЈНМВ Д-02/2020
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Oбразац 14
НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Наручилац: НТП Београд, Београд
Објекат: Комплекс Научно-технолошки парк на Звездари
Р.
бр.

Опис добара

1

Убрус за руке у ролни,
намењен за „autocut“
систем, без перфорације.
-Дужина ролне: 260m;
-Материјал: 100%
целулоза (једнослојни);
-Ширина ролне: 20cm;
-Пречник ролне:19,5cm;
-Граматура: мин 27g/m2;
-Број слојева: 1;
Сертифкат: PEFC

ролна

1920

Тоалет папир у ролни,
(jumbo ролна)
-Дужина ролне: 170m;
-Материјал: 100%
целулоза (двослојни);
-Ширина ролне: 9cm;
-Пречник ролне:18,5cm;
-Пречник хилзне: 6cm;
-Граматура: мин 2x16
g/m2;
-Број слојева: 2;
Сертифкат: Ecolabel.

ролна

2760

паковање

75

2

3

Течни сапун за руке,
паковање канистер HDPE од 5l, боја
непровидна, благо

Назив производа Јединица
и произвођача
мере

Кол.

Јединична
цена РСД
без ПДВ

Укупно РСД
без ПДВ
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парфимисан, ph ͌ 5(чист),
релативна густина: 1,03
g/cm3 (20ᵒC),
вискозитет ͌ 1600mPa.s
(20ᵒC)

4

5

6

7

Течност за судове,
паковање канистер HDPE од 5l, благо
парфимисан, ph ͌ 6
(чист), вискозитет ͌ 300
mPa.s (20ᵒC), анјонски
сурфакати15-30%, 2бром-2-нитропропан1,3-диол (бронопол).
Састојци: натријум
алкилбензенсулфонат
10-20%, натриум
алкилетерсулфат 3-10%,
бронопол (INN) 0,0010,1%

паковање

15

Кесе за смеће од 40l,
димензије 60х70cm,
дебљина 15 микрона

ком

2500

Кесе за смеће од 120l,
димензије 70х110cm,
дебљина 30 микрона

ком

3500

Универзално средство
у спреју за чишћење
рачунара и радних
површина, 400 ml, бело
минерално уље 3-10%,
полидиметил силоксан
3-10%, бутан 1-3%,
PH:5, неутралише
неугодне мирисе, није
запаљиво

ком

50
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УКУПНО БЕЗ ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:
▪

Обрачун испоручених добара по јединици мере према изведеним количинама.
ИЗАБАРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА,
МОНТИРА И ОБЕЗБЕДИ КОРИШЋЕЊЕ ДРЖАЧА ЗА УБРУСЕ ЗА РУКЕ, ТОАЛЕТ
ПАПИР И ТЕЧНИ САПУН, КАО И ДА У СТРУКТУРУ ЦЕНЕ УРАЧУНА ОВЕ
ТРОШКОВЕ. ОКВИРНИ БРОЈ ДРЖАЧА ЗА УБРУСЕ ЗА РУКЕ ЈЕ 50, ДРЖАЧА ЗА
ТОАЛЕТ ПАПИР 100 И ДРЖАЧА ЗА ТЕЧНИ САПУН 100.

Опште напомене: Јединична цена мора да садржи све трошкове које Добављач има у
реализацији набавке.
Наведене количине представљају оквирне потребе наручиоца и структура испоручених
добара може да варира у односу на спецификацију, али у оквиру укупне уговорене
вредности. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у
табели.
Предметна добра морају бити нова и оригиналана. Наручилац не прихвата добра уколико
нису добра прве класе.
Добра морају бити упакована у амбалажу, на начин који је прописан за предметну врсту
добара и који мора обезбедити добра од делимичног или потпуног оштећења при утовару,
транспорту, претовару и ускладиштењу.
Уз попуњен Образац структуре цене понуђачи су у обавези да доставе узорке: ролни
убруса за руке, ролни тоалет папира, течности за судове, течног сапуна за руке, кеса
за смеће од 40 и 120 литара, универзалног средства у спреју за чишћење рачунара и
радних површина. Понуонуђач је у обавези да достави за понуђене убрусе сертификат
:PEFC а за понуђени тоалет папир у ролни сертификат Ecolabel.

Датум:

_______________

Потпис овлашћеног лица
М.П

___________________________
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