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Република Србија 
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ 
27.10.2017 год. 
Лесковац 
 
 На основу позива за набавку средстава за одржавање хигијене, 
објављеног на порталу Управе за јавне набавке 26.10.2017 г. сходно чл.63. ЗЈН 
Дом здравља Лесковац као наручилац, врши 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку средстава за одржавање хигијене 

 
Мења се конкурсна документација, тако што се у конкурсној 

документацији на страни 5 и 6 мења „Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара, рок и место испоруке добара“, па нова табела изгледа 
овако: 

 
 

Ред. 

бр.  Назив производа  
Јед. 

мере.  
Количина  

Цена по 

јединици  Укупна цена  Комерцијални назив  

1  Течни сапун за руке 1/1   лит  1900          

2  Течност за прање посуђа 1/1  лит  1200           

3  Средство за прање пода 1/1  лит  1500           

4  
Средство за прање 

стак.површина 750мл 
ком 800           

5  
Средство за прање 

стак.површина са пумпицом 

750мл  
ком  100           

6  

Детерџент за маш.прање 3/1 

ОПИС: Прашкасти детерџент за 

машинско и ручно прање веша 

са 5-15% избељивача на бази 

кисеоника и зеолита, <5% 

анјонских и нејонских тензида, 

сапуна, поликарбоксилата, са 

додатком ензима, оптичких 

избељивача, мириса i hexyl 

cinnamala, на бази <10% 

натрију перкарбоната и 10-30% 

натрију карбоната  

ком    

(3кг/1)  
500           
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7  

Детерџент за маш.прање 12/1 

ОПИС: Прашкасти детерџент за 

машинско и ручно прање веша 

са 5-15% избељивача на бази 

кисеоника и зеолита, <5% 

анјонских и нејонских тензида, 

сапуна, поликарбоксилата, са 

додатком ензима, оптичких 

избељивача, мириса i hexyl 

cinnamala, на бази <10% 

натрију перкарбоната и 10-30% 

натрију карбоната  

ком    
(12кг/1)  

50           

8  ПВЦ кесе за смеће 130x90  ком  15000           

9  ПВЦ кесе за смеће 50x60  ком  37000           

10  Паста за прање руку 500гр.  ком  100           

11  

Папирни убруси - 50 листа, 2 

слоја, 100% целулоза, беле 

боје, димензија листа мин 

22х22цм, у ролни 

ком  25000           

12  ПВЦ чаша 0.200  ком  70000           

13  Заштитне рукавице  ком  1000           

14  
Абразивно средство за 

чишћење и одмашћивање (у 

праху) 500гр.  
ком  800           

15  
Абразивно средство за 

чишћење и одмашћивање 

(течно) 500мл  
ком  250           

16  Сунђер за прање посуђа  ком  1200           

17  Жица за прање посуђа  ком  200           

18  Трулекс крпе 1/5  ком  1800           

19  
Срество за чишћенје 

санитарне керамике 1/1  
лит  800           

20  Варикина 1/1  лит  450           

21  Метла са дугом дршком  ком  55           

22  
Четка пајалица округла са 

дршком дужина минимум 1 

метар– 30цм  
ком  20           

23  Четка за WЦ (сет)  ком  50           
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24  
Четка за чишћење (портвиш, 

дуга дршка ПВЦ)  
ком  100           

25  Зогер комплет  ком  200           

26  Крпе за под  ком  1500           

27  

Жуте кесе за инфективни отпад 

димензије 500Х700, дебљине 

0,05 микрона  
ком  14000           

 
  

 
УКУПНО:        

  
  
  
  

 
 

Такође се мења и датум отварања понуда, тако да се понуде достављају 
најкасније до 06.11.2017 године до 12.00 часова, а јавно отварање понуда ће се 
обавити 06.11.2017 године у 12.30 часова у просторијама Одсека за јавне 
набавке Дома здравља Лесковац. 
 

Ову измену објавити на порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца. 


