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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. ЈНМВ 2/15 

набавка средстава и инвентара за одржавање хигијене 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку  бр. 2/15 – 

средства и инвентар за одржавање хигијене, и то: 

 

На страни 4 и 5 у делу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ДОСТАВЕ – у подделу 2. Карактеристике, квалитет, количина 

и опис добара  мењају се следеће ставке: 

 

За партију бр. 1 – Средства за одржавање хигијене 

 

1. Ставка бр. 8 – Течност за прање стакла- додато без пумпице са алкохолом 

2. Ставка бр. 12 – Убрус папир трослојни бели -додата је тежина ролне +/-  220 гр 

3. Ставка бр. 13 – Тоалет папир трослојни бели ролна – додата је теж. ролне +/- 105 гр 

4. Ставка бр. 16 – Сунђераста крпа за суђе 3/1 – додата је величина 150 мм х 150 мм и 

састав: 70 % целулоза и 30 % памук 

5. Ставка бр. 19 – Лепак за мишеве – додата је тежина 135 гр 

6. Ставка бр. 35 – WC освеживач у гелу – исправљена је запремина на 360 мл 

 

За партију бр. 2 – Инвентар за одржавање хигијене 

 

1. Ставка бр. 4 – Канта за брисач за под – додато је запремина 18 л и од ПВЦ 

материјала 

2. Ставка бр. 7 – Четка за WC шољу – додато је отворена од ПВЦ материјала. 

 

Измена конкурсне документације за горе наведене ставке врше се и у Обрасцу понуде за 

ЈНМВ 2/15. 

 

НАПОМЕНА: 

Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са 

извршеним изменама, јер ће у супротном иста бити одбиjена као неприхватљива. 

 

 

 

Комисија за ЈНМВ 2/15 


