
 
 
 

 
 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-93  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 05.01.2017   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у поступку јавна набавке мале вредности  

 - мале вредности БР.24/2017- средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља 
Крагујевац ЈН М-24/2017 обликована по партијама o измени у конкурсној 
документацији, као и промени рока за достављање понуда 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци мале вредности 24/2017 набавка 
средства за одржавање хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/2017 
Нови рок за достављање понуда је 10.01.2018.године,  до 10.00 часова, отварање понуда истог 
дана у 10.30.часова. 
 

Измењене странице Конкурсне документације су: 17/43 и 18/43 

 

 Прилог: Измењенe странице Конкурсне документације 17/43 и 18/43 
 
 
         Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
                                                           СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 1  
 

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЧЕЊЕ 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

 

Партија 1 ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЧЕЊЕ   
Рб    

 
Назив артикла: 

 

Јед.мере Кол. Цена без 
ПДВ-а по 
јединици 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног 
добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Средство за прање судова-  

Течни детерџент за ручно оригинал 
паковање  од 1л са пуш-пул затварачем 
(Мер, Фери, Спин или еквивалент),  
парфимисан 

литар 650     

2 Средство за чишћење  
течно абразивно средство – течни вим 
оригинално паковање од 0,5 до 1 лит 
(Арф,Циф, Мер или екв.) 

литaр 300     

3 Средство за чишћење санитарија оригинал 
паковање од 1л са пуш пул затварачем (WC 
санитар или еквивалент), парфимисан 
 

литар 400   .  

4 Сона киселина Паковање од 1 лит. (раствор 
16-18%) 

литар 100     

5 Средства за прање стакла Течност за прање 
стаклених површина, паковање од 0,750 
лит. – са пумпицом, садржај алкохола мин. 
5% 

ком 500     

6 Течни сапун  за прање руку 
Антибакетријски сапун за прање руку са 
глицерином, биоразградив, без фосфата ПХ 
6-8, садржај активних материја мин.10%, на 
бази бензалконијум хлорида Паковање 1Л 

литар 1.700     

  

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом.........................._____________________________________ 
 
 

 
Страна 17/43 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 



 
 
Напомена за позицију 6 
За понуђено средство доставит Решење о упису у Привремену листу биоцидних производа. 
 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 18/43 
 

 

 

 
 



 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-87/1  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 05.01.2018   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.24/2017- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-24/2017 ОБЛИКОВАНА ПО 
ПАРТИЈАМА, НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ ОДГОВОР: 

 У поступку Јавне набавке мале вредности добара бр. 24/2017, Средства за одржавање 
хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/201 заинтересовано лице je затражило 
појашњење и поставило следеће питање: 

Поштовани, 
у спецификацији партије 1. за редни број 3 Средство за одмашћивање 
није наведена количина, Молим да уредите спецификацију понуде 
како би се могла доставити исправна понуда. 
 
 
Наручилац Дом здравља Крагујевац даје одговор заинтересованом лицу: 
Прихвата се сугестија заинтересованог лица у вези Партије 1 и врши измену Конкурсне 
документације на страни 17/43 и 18/43  
 
 
Прилог: Измењена страна Конкурсне документације бр.17/43; 18/43 
 
          Комисија за јавне набавке, 
          _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
                                                           СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 1  
 

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЧЕЊЕ 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 1 ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЧЕЊЕ   
Рб    

 
Назив артикла: 

 

Јед.мере Кол. Цена без 
ПДВ-а по 
јединици 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног 
добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Средство за прање судова-  

Течни детерџент за ручно оригинал 
паковање  од 1л са пуш-пул затварачем 
(Мер, Фери, Спин или еквивалент),  
парфимисан 

литар 650     

2 Средство за чишћење  
течно абразивно средство – течни вим 
оригинално паковање од 0,5 до 1 лит 
(Арф,Циф, Мер или екв.) 

литaр 300     

3 Средство за чишћење санитарија оригинал 
паковање од 1л са пуш пул затварачем (WC 
санитар или еквивалент), парфимисан 
 

литар 400   .  

4 Сона киселина Паковање од 1 лит. (раствор 
16-18%) 

литар 100     

5 Средства за прање стакла Течност за прање 
стаклених површина, паковање од 0,750 
лит. – са пумпицом, садржај алкохола мин. 
5% 

ком 500     

6 Течни сапун  за прање руку 
Антибакетријски сапун за прање руку са 
глицерином, биоразградив, без фосфата ПХ 
6-8, садржај активних материја мин.10%, на 
бази бензалконијум хлорида Паковање 1Л 

литар 1.700     

  

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом.........................._____________________________________ 
 
 

 
Страна 17/43 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
 
 



Напомена за позицију 6 
За понуђено средство доставит Решење о упису у Привремену листу биоцидних производа. 
 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 18/43 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-42/1  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 05.01.2018   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.24/2017- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН М-24/2017 ОБЛИКОВАНА ПО 
ПАРТИЈАМА, НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ ОДГОВОР: 

 У поступку Јавне набавке мале вредности добара бр. 24/2017, Средства за одржавање 
хигијене за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН М-24/201 заинтересовано лице je затражило 
појашњење и поставило следеће питање: 

U Partiji 1 - Sredstva za higijenu,pod rednim brojem 3. 
Naveli ste sredstvo za odmašćivanje Axel ili odgovarajuće sa pumpicom 750ml, ali niste naveli količinu traženog artikla. 
 
Наручилац Дом здравља Крагујевац даје одговор заинтересованом лицу: 
Прихвата се сугестија заинтересованог лица у вези Партије 1 и врши измену Конкурсне 
документације на страни 17/43 и 18/3 
 
Partija br.2 - Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju podova 
U specifikaciji tražite da sredstvo sadrži 1ml.aktivne materije benzalkonijumhlorida ...razblaživanje 10-25% itd,. 
Obzirom da ne postoje sredstva koja u tom procentu aktivne materije imaju mogućnost dezinfekcije a da se pri tome mogu 
razblaživati, pretpostavljamo da je doslo do tehnicke greške prilikom kucanja specifikacije, te vas molimo da unesete 
ispravke u tehničkoj specifikaciji vezano za ovu javnu nabaku. 
 
Dakle, 
U partiji 1 unesite potrebnu količinu traženog sredstva za odmašćivanje. 
U partiji 2 promenite specifikaciju. 
1. Sredstvo za dezinfekciju, pranje, čišćenje i dezodoraciju podova, plastike, metala, prohroma. Baktericid, 
fungicid, virucid. Koncentrat, minimum 1:200 na bazi 5% benzalkonijumhlorida 
    Pakovanje 1l "Master plus" ili odgovarajuće. 
 
 
Наручилац Дом здравља Крагујевац даје одговор заинтересованом лицу и остаје при захтевима 
из Конкурсне документације. 
 
 
Прилог: Измењена страна Конкурсне документације бр.17/43 и 18/43 
 
          Комисија за јавне набавке, 
          _______________________ 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
                                                           СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 1  
 

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЧЕЊЕ 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

Партија 1 ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЧЕЊЕ   
Рб    

 
Назив артикла: 

 

Јед.мере Кол. Цена без 
ПДВ-а по 
јединици 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(4х5) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произвођач 
понуђеног 
добра 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Средство за прање судова-  

Течни детерџент за ручно оригинал 
паковање  од 1л са пуш-пул затварачем 
(Мер, Фери, Спин или еквивалент),  
парфимисан 

литар 650     

2 Средство за чишћење  
течно абразивно средство – течни вим 
оригинално паковање од 0,5 до 1 лит 
(Арф,Циф, Мер или екв.) 

литaр 300     

3 Средство за чишћење санитарија оригинал 
паковање од 1л са пуш пул затварачем (WC 
санитар или еквивалент), парфимисан 
 

литар 400   .  

4 Сона киселина Паковање од 1 лит. (раствор 
16-18%) 

литар 100     

5 Средства за прање стакла Течност за прање 
стаклених површина, паковање од 0,750 
лит. – са пумпицом, садржај алкохола мин. 
5% 

ком 500     

6 Течни сапун  за прање руку 
Антибакетријски сапун за прање руку са 
глицерином, биоразградив, без фосфата ПХ 
6-8, садржај активних материја мин.10%, на 
бази бензалконијум хлорида Паковање 1Л 

литар 1.700     

  

                                      Укупно без ПДВ-а.................................... 
                                      Износ ПДВ-а............................................... 
                                      Укупно са ПДВ –ом.........................._____________________________________ 
 
 

 
Страна 17/43 

 
9. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
 
 



Напомена за позицију 6 
За понуђено средство доставит Решење о упису у Привремену листу биоцидних производа. 
 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац структуре цене 
 
место..............                                                    М.П.                   потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 18/43 
 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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