14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 05/2017


Назив наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“



Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26



Интернет страница наручиоца: www.vodovodva.co.rs



Врста наручиоца: јавно комунално предузеће-локална самоуправа



Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности



Врста предмета: Добра



Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су средстава за одржавање хигијене подељна у две партије:
Партија бр. 1: Средства за чишћење
Назив и ознака из општег речника набавке: Производи за чишћење - 39830000
Партија бр. 2: Папирна галантерија
Назив и ознакаа из општег речника набавке: Тоалетна хартија, марамице, пешкири за
руке и салвете - 33760000

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 05/2017, на
следећи начин:


Р.
бр.

На страни 04/36 конкурсна документација је измењена и допуњена (Табела са
техничком спецификацијом и структуром цена за партију бр. 1.) карактеристикама за
наведена добра ставка бр. 2 и бр. 19, тако да сада гласи:
Назив средства

колич Јед
ина мере

1. Средство за чишћење
стакла са алкохолом 810%, са пумпицом ( “Мер
100
глас”или одговарајуће) 750
ml

ком

2. Средство за ручно прање
судова, високо
концетрована течност за
уклањање јаких
нечистоћа, оригинално
паковање, од мин. 900ml
до макс. 1l

ком

200

Понуђен
производ
-марка

Произвођач

Јединична
Укупна цена
цена без
без ПДВ-а
ПДВ-а

3. Средство за чишћење
радних површина 1 l
( “Мр.пропер”или
одговарајуће)

190

ком

4. Средство за чишћење са
антибактеријским
дејством (”доместос
зеро”или одговарајуће) 1 l

200

ком

5. Кесе за смеће 120 lпаковање, црна 10 ком.

180

пак

6. Кесе за смеће 20 lпаковање 10 ком.

280

пак

7. Средство за чишћење
подова ( “Ајакс“ или
одговарајуће) 1 l

250

ком

8. Средство за чишћење
ламината 1 l

70

ком

9. Течни сапун 1 l –
антибактеријски, pH
неутралан, са глицерином

260

ком

10. Сона киселина , мин. 14%
1l

150

ком

11. Прашак за веш са
активним зрнцима 3/1,
"Дуел“, „Мерикс“,
„Бонукс“или одговарајући

45

ком

12. Прашак за веш са
активним зрнцима 400g
"Дуел“, „Мерикс“,
„Бонукс“или одговарајући

60

ком

13. Средство за чишћење
стакла, са алкохолом 810%, без пумпице ( “Мер
глас”или одговарајуће)
750 ml

95

ком

14. Прашкасто абразивно
средство за чишћење, 500
g

20

ком

15. Течно абразивно средство
(Вим, Мер, Арф или
одговарајуће) 500ml

20

ком

16. Средство за чишћење
санитарија од каменца и
нечистоћа, оригинално
паковање, парфемисани
концетрат, 750 ml

250

ком

17. Кухињска крпа (100%

40

ком

памук, 50x70 cm)
18. Универзална магична крпа
не мања од 30x30 cm, да
може да се пере на 90°C

40

ком

19. Сунђер за судове 2/1

100

пак

20. Сунђер крпа 5/1 (трулекс)

60

пак

21. Жица за судове, спирална

70

ком

22. Рукавице гумене величине
XL

160

пар

23. Метла сиркова са дугачком
дршком

60

ком

24. Зогер за брисање

50

ком

25. Уложак за зогер

60

ком

26. Моп (“виледа” или
одговарајуће)

20

ком

27. Крпа за моп димензија ~
53x14 cm (“виледа” или
одговарајуће)

45

ком

28. Четка за под (рибаћа-без
дршке)

10

ком

29. Течни сапун 1 l миришљави са
глицерином

100

ком

30. Паста за руке-абразивна
1/500 g

50

ком

31. WC сет (четка са посудом)

15

ком

32. Кофа пластична 10 l

10

ком

33. Четка за прашину, са
дршком (портфиш)

10

ком

34. Освеживач за WC шољу
(трајање мирисне ноте
мин 30 дана)

150

ком

35. Освеживач за писоар
(трајање мирисне ноте
мин 30 дана)

25

ком

36. Пек-папир (ролна 10m)

15

рол

37. Гумице за тегле (паковање
100 ком)

15

пак

Укупан износ без ПДВ-а (ставке од 1 до 9):
Укупан износ без ПДВ-а (ставке од 10 до 37):
Износ ПДВ-а:
Укупан износ са ПДВ-ом:

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.
Због наведене измене, рок за подношење понуда се продужава до 30.03.2017. године до 11
часова, a отварање понуда је истог дана у 11.30 часова.

У Ваљеву, 21.03.2017. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

