
 
 
 

 
 

Свим понуђачима који су преузели  
01-583/8 24.02.2017. конкурсну документацију за  

јавну набавку 2/2017 
 
 

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО 
ПАРТИЈАМА  2/2017-  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ .  
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 02 /2017 је набавка 
ДОБАРА – Поступку јавне набавке мале вредности  добара по партијама– 
                                     СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ    
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:39830000 – „Производи за чишћење“  
 
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све 
потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 
број 2/2017 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ   за потребе Универзитета у Београду-
Шумарског факултета 
Мења се техничка спецификација по партијама како следи: 

Партија 1. Ставка 9: ГЛИЦЕРИНСКИ САПУН додаје се 120гр 

Партија 1. Ставка 10: ХОТЕЛСКИ САПУН  додаје се  15 гр 

Партија 2 Ставка 9 :  СПРЕЈ освеживач за просторије  додаје се 240мл 

Партија 3 Ставка 23 : Усисивач ROWENTA 1200W ; RIO LIV 1300W 

Партија 3 Ставка 35: кесе за усисивач СЛОБОДА  К700 

Партија 3 ставка 47:папирне кесе за усисивач ROWENTA додаје се 1200W 

Партија 3 ставка 48:папирне кесе за усисивач RIO-LIV додаје се 1300W 

Kод Партије 3 : где су набројани производи које треба доставити потребно избацити 
Куглице за писоар, јер исте нису у Партији 3, а џакови које треба доставити су из 
ставке 17.  

 Конкурсна комисија  

 

 



 

 

         III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 

            СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА 2017. год. 
 

1. ПАРТИЈА 
СРЕДСТВА  ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  ЛИЧНЕ  ХИГИЈЕНЕ 

 
 

 
Ре
д. 
бр
ој 

Назив средства Једин. 
 мере 

Цена по 
јединици 

мере. 
без ПДВ-а. 

Захтевна. 
количина.

Цена за 
захтевану 
количину 
без ПДВ-а 

 
 

ПДВ Ук. цена  
саПДВ-

ом 

1. Пена за прање 
руку 

патрон
а-     1 
литар

 400 л  

2. Папирни 
убруси у ролни 
(дужина папира 
165м) 

комад  1700ком  

3. Тоалетни  
сечени папир 
(1пак=250 
листића) 

комад  6000 ком  

  4. Прашак за веш  
3/1кг 

пакова
ње 

     90 
паков. 

 

  5.  Омекшивач 1/1 
( Бохор или 
еквив.) 

лит      20л 
 

 

  6. Течност за 
прање суђа 1/1 
МЕР или 
одговарајуће 

лит      80л  

  7. Тоалетни 
папир, ролна, 
(дужина папира 
42 м)  

ком  1500 
 

ком 

   

8. Салвете беле, 
двослојне, 
30x30цм, 100/1  

пакова
ње

   300 пак.    

9. Сапун 
глицерински 
120 gr 

ком  150 ком  
 

  



10. Сапун хотелски 
15 гр 

ком  2000 ком    

       
   
 
Роба која се није могла предвидети овим списком требоваће се по потреби. 
 
 
 
   Напомена: 
 

- наведени производи морају да по димензијама и запремини одговарају држачима 
за исте (пример: Кимберли Кларк држачи или одговарајући  какви су већ 
уграђени у згради факултета за производе под редним бројем 1; 2 и 3); 

- обавезно је да понуђачи обезбеде бесплатно коришћење држача за наведене 
производе; (исте доставити уз остале узорке). 

- понуђачи су дужни да доставе DEKLARACIJE за све ставке,   односно    узорке у 
оригиналној амбалажи (паковању) како би се утврдило подударање производа, 
са декларацијом (за све ставке). 
„Декларације“ које према Закону морају имати сви производи намењени 
промету  

- средства морају да располажу сертификатима произвођача ( ISO 14001, ISO 
9001); 

- - средства морају да располажу потврдом о здравственој исправности домаће 
надлежне институције; 

 
 

- Адресе на које се испоручују добра су: 
- Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 Баново брдо 
- Шумарски факултет  НН База Гоч ,Доситејева 7,   36 000 Краљево 
- Шумарски факултет  НН База Мајданпечка Домена , Дебели луг , 19 250 

Мајданпек 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА 2017. год. 

 
2. ПАРТИЈА 

КОНЦЕНТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА 
 

Ред. 
број 

Назив средства 
 
 
 
 
 

Једин. 
 мере.

Цена по 
јединици 

мере. 
без ПДВ-

а.. 

Захтевана 
количина 

Цена за 
захтевану 
количину 
без ПДВ-

а 
 
 
 
 

  
ПДВ 

Цена за  
захтевану 
количину 
са пдв-

ом 

1. Концентрованo 
средствo за брисање и 
негу дрвених површина 
Не може универзално 

литар     300 л  

2. Концентрованo 
средствo за чишћење 
керамичких плочица и 
камених  подлога 
(терацо) 

литар  400 л  

3. Концентрованo 
средствo за  чишћење 
санитарија и уклањање 
воденог каменца 

литар  300 л  

4. Концентрованo 
средство за  чишћење 
стаклених површина 

литар  150 л  

5. Течност за прање тепиха-
МЕР или одговарајуће 

литар  120 л  

6. Течни вим (Мер или 
одговарајуће) 

литар  120 ком  
 

7. WC освеживач ,испирач 
WC шоље(Анитра 
илиодговарајуће.)патрона 
са корпицом 

ком  300 ком  

8. Санитар (Доместос или 
еквивалент) 

лит  120 лит  
 
 

9. Спреј (освеживач за 
просторије)   240 ml 

ком  30 ком  

10. Течни хлор  лит  10 лит  



11. Куглице за писоар 
(паковање 100 г) 

пак  150 пак  

     

 

Напомена: 

- Пожељно је да концентрована средства буду у паковању  од 5л (канистер) а да се уз 
иста       обавезно испоручују и дозирни системи (пример: један притисак 25 мл)                                
- навести препоручену концентрацију и количину готовог средства за употребу ; 
- обавезно доставити (приложити) узорке у оригиналној амбалажи како би се 
  утврдило подударање декларација. 
- средства на редним бројевима 5 до 12  нису концентрована и  у комерцијалним су   
паковањима; 
- средства морају да располажу потврдом о здравственој исправности домаће надлежне 
институције; 
- средства морају да располажу сертификатима произвођача ( ISO 14001, ISO 9001); 
 
  Сертификати не морају бити преведени 
  
Роба која се није могла предвидети овим списком трeбоваће се по потреби. 
 У табелама су наведене оквирне количине  
 
 

- Адресе на које се испоручују добра су: 
- Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 Баново брдо 
- Шумарски факултет  НН База Гоч ,Доситејева 7,   36 000 Краљево 
- Шумарски факултет  НН База Мајданпечка Домена , Дебели луг , 19 250 

Мајданпек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА 2017.год. 



 
3 ПАРТИЈА  

 
ПРИБОР  ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ АРТИКЛА Једин. 
 мере. 

Цена по 
јединицимере.
без ПДВ-а. 

Захтевана 
количина 

Цена за 
захтевану 
количину 
без ПДВ-а 

ПДВ Цена за 
захтевану 
количину 
са пдв-
ом

1. Гумене рукавице  пар 300 пар  
 

  

2. Крпа практик абразив 
15x15cm паковање 1 
ком 

pak 50 ком    

3. АЛУ фолија 10 м ком 15 ком    
4. Четке за ВЦ шоље 

 
 

ком  80 ком  
 
 

  

5. Сунђери за посуђе ком  150 ком    

6. Портвиши ПВЦ 
(комплет) 

ком 30 ком  
 

  

7. Пластичне кофе 15л ком 30 ком  
 

  

8. Корпе за смеће,ПВЦ  (за 
канцеларије) 

ком 50 ком    

9. Бриско комплет ком 50 ком  
 

  

10. Портвиш уложак ком 50 ком  
 

  

11. Бриско уложак 180 gr са 
навојем за качење 

ком 100 ком  
 

  

12. Брисач стакла са гумом ком  15 ком  
 

  

13. Магичне крпе 33х33цм 
једнобојне 

ком 80 ком  
 

  

14. Подне крпе памучне 
750х1000 

ком 200 ком    

15.  Фланел за крпе 1 туба м 80 m    
16. Кесе за замрзивач од 3 

кг/30 
паковање 30 ком    

17. Најлонски џакови 
700x1100  дебљина 40 
микрона  није битна 
боја 

ком 4000 
ком 

   

18. Пајалице са 
телескопском дршком 
дводелном дужина 
телескопа  3м 

ком 15 ком    



19. Велике метле за 
чишћење-сирак 

ком 20 ком  
 

  

20. Мале метле-сирак ком 20 ком  
 

  

21. Ђубровник мали ком 40 ком  
 

  

22. Брезове метле ком 5 ком  
 

  

23. Усисивач  
(ROWENTA,1 200w; 
RIO-LIV 1 300W  или 
еквивалентно) 

ком 3 ком    

24. Кофа са цедиљком ком 25 ком  
 

  

25. Цедиљка за кофу ком 40 ком  
 

  

26. Заштитна крема за руке ком 60 ком    
27. Панол паста или 

еквивалентна 
ком 20 ком    

28. Пластични штапови за 
бриска од 1,2 м 

ком 80 ком    

29. Кесе за смеће 40x70 (зa 
корпе) 

Ком 1500 ком    

30.  Дрвени штапови за 
портвиш (2 м) 

ком 15 ком    

31. Колица за чишћење од 
полипропилена,цедиљка 
са решетком,запремина 
канте 30л  15л+15л 

ком 5 ком  
 

  

32. Kрпа трулекс 18 x20 цм ком 150 ком  
 

  

33. Вишенаменска крпа за 
прашину 3/1 (38 x 38) 

ком 50 ком  
 

  

34. Пајалица ком 10 ком  
 

  

35. Кесе за усисивач 
папирне СЛОБОДА 
 K 700   

ком 10 ком    

36. Џакови за смеће на 
везивање 80 л 

ком 200 ком    

37. Трегер кесе ком 500 ком  
 

  

38. Кашичице пластичне (за 
еспресо кафу) 

ком 1200 ком  
 

  

39. Чачкалице 100/1 пак 70 пак  
 

  

40. Жица за судове ком 80 ком  
 

  

41. Кухињска крпа за ком 40 ком    



судове  
42. Џогер ком 10 ком  

 
  

43. Сунђер за џогер ком 20 ком  
 

  

44.  Лепак за мишеве ком 4 ком  
 

  

45.  Свеће беле ком 50 ком  
 

  

     

46.  Кесе за усисивач 
платнена  Слобода 
1000к 

ком  4 ком    

47. Кесе папирне за 
усисивач ROWENTA 
1.200 W 

ком  100 ком  
 

  

48. Кесе папирне за 
усисивач RIO –
LIV1300w 

ком  60 ком    

        
     
Напомена: 

1. - обавезно доставити (приложити) на увид следеће производе са списка: 
 

- бриско комплет; 
- гумене рукавице; 
- пластични џакови-јачи, из ставке  17. 
- кесе за усисиваче ( ставке 47.  и 48.) 

 
Роба која се није могла предвидети овим списком требоваће се по потреби. 
 
Коначна вредност посла (вредност уговора) зависиће од стварних потреба Наручиоца (у 
табелама су оквирне количине )  односно збира сукцесивних испорука на годишњем 
нивоу до процењене вредности. 
 

- Адресе на које се испоручују добра су: 
- Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 Баново брдо 
- Шумарски факултет  НН База Гоч ,Доситејева 7,   36 000 Краљево 
- Шумарски факултет  НН База Мајданпечка Домена , Дебели луг , 19 250 

Мајданпек 
 
 Комисија за јавну набавку  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


