
ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку мале вредности 
„Средства за хигијену“, ЈНМВ-46Д/16 
Број: 14925 
Дана: 28.09.2016. година 
 
Предмет: Обавештење о измени и допуни Конкурсне документације  
 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену и допуну 
Конкурсне документације за јавну набавку добара: „Средства за хигијену“, 
редни број набавке ЈНМВ-46Д/16 објављене на Порталу јавних набавки дана 
26.09.2016. године, и то: 
 

1. Наручилац врши допуну Конкурсне документације у поглављу III-
Технички опис тачка 1. и у поглављу VII-Образац структуре цене тако што се 
уводе нови артикли под следећим редним бројевима:  

26. Течно средство за прање ветробранског стакла,  
27. Течно средство за скидање буба са ветробранског стакла,  
28. Течно средство за прање фелни,  
29. Средство за одржавање кокпита у спреју,  
30. Течно средство за уклањање флека са седишта које неутралише 
непријатне мирисе,  
31. Средство за одржавање браника – за пластични део и  
61. Сунђер за прање и одржавање возила. 
 
У складу са претходно наведеним промењени су и редни бројеви 

артикала у спецификацији. 

Због промењених редних бројева артикала мењају се и бројеви-позиције 
артикала у захтеву поглавља III техничког описа, тачка 2. под Б и сада захтев 
гласи: „Б. Прибор за хигијену (табела Б) - Због недостатка опште прихваћених 
мерила квалитета прибора за хигијену Наручилац не захтева посебне доказе о 
њиховом квалитету, изузев за артикле са позиција 48., 56. и 58. за које је 
понуђач дужан да достави уз понуду техничке листове произвођача или 
увозника и артикла са позиције 33. за који се доставља гаранција од 1 године, 
издата од произвођача или увозника.  
 
 2. Наручилац врши измену захтеваних оквирних годишњих количина код 
следећих артикала из техничког описа – спецификације и сада гласе по редним 
бројевима: 
 2. Течни сапун са глицерином 285 ком. 
 3. Течно средство за прање и чишћење стаклених површина 300 лит. 

 4. Течни концентровани детерџент за ручно прање посуђа 300 лит. 
6. Средство за прање и дезинфекцију подова  100 лит. 
10. Прашак за прање веша 300 ком. 
16. Хигијенски сапун 900 ком. 

   
 



3. Брише се захтев Наручиоца наведен у поглављу III Технички опис, 
тачка 2. у делу под А. – „Артикли под редним бројем 5. и 6. морају бити уписани 
у Привремену листу биоцида“. 

 
Због извршених измена и допуна Конкурсне документације Наручилац 

продужава рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 
06.10.2016. Измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
  
                                                                             Комисија за јавну набавку 
                                                                                       


