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Република Србија  

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ  

12.12.2019. год. 

Лесковац  
  
  

 На основу позива за набавку добара - Средства за одржавање хигијене, 

објављеног на порталу Управе за јавне набавке 11.12.2019. г. сходно чл.63. ЗЈН 

Дом здравља Лесковац као наручилац врши  

  

  

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за јавну набавку добара - Средства за одржавање хигијене  

  

 Мења се поглавље III конкурсне документације - Врста, техничке 

карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок и место испоруке добара, 

на страни 5, тако да нова табела изгледа овако:  

  

Р.  

бр.  
НАЗИВ  ЈМ  Количина  

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ- 
а  

Укупна цена  

1  
Течни сапун за руке 

Паковање 1/1  лит  1.600        

2  

Течност за прање посуђа                                                    
Састав: Натријум лаурил етар сулфат, коко амидо  
пропил бетаин, конзерванс                                                 

Паковање: 1/1  

лит  1.100        

3  

Концентровано средство за прање подова у 
домаћинствима, стамбеним зградама, болницама и 
домовима здравља, предшколским и школским 
установама и др. Концентрат који се разблажује у 
размери 1 литар на 200 литара воде.                               
Састав: анјонски сурфактанти <15%, нејонски 
сурфактанти <5%, натријум глуконат <10%, хелатори,  
конзерванс                                                                          
пХ: 7.0-7.40                                                                           

Паковање: 1/1                                                                      

Здравствена исправност не старија од 3 месеца  

лит  

  

  

900        

4  

Средство за прање стаклених површина са пумпицом  
која прави пену                                                                    
Састав: етанол, натријумова со ЕДТА, анјонски  

сурфактанти <5%, конзерванс                                           
БЕЗ МИРИСА И БЕЗ БОЈЕ                                                 

Паковање: 0.750мл са пена распршивачем  

  

ком  
200        
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5  

Средство за прање стаклених површина                         
Састав: етанол, натријумова со ЕДТА, ањонски  
сурфактанти <5%, конзерванс                                            
БЕЗ МИРИСА И БЕЗ БОЈЕ                                                 

Паковање: 0.750мл са чепом  

  

ком  500        

 

6  

Детерџент за машинско прање белог и обојеног 

рубља, прање на 60° и 95°, за отклањање 

тврдокорних мрља, 5-15% анјонски 

сурфаканти/анјонске површинске активне материје< 

5% нејонски сурфаканти, избељивачи на бази 

кисеоника,сапун, поликарбоксилати, фосфонати, 

зеолити, ензими, оптичка белила, мирис (парфем).  

Паковање: 9/1кг  

кг  315        

7  

Детерџент за машинско прање белог и обојеног 

рубља, прање на 60° и 95°, за отклањање 

тврдокорних мрља, 5-15% анјонски 

сурфаканти/анјонске површинске активне материје< 

5% нејонски сурфаканти, избељивачи на бази 

кисеоника,сапун, поликарбоксилати, фосфонати, 

зеолити, ензими, оптичка белила, мирис (парфем).   

Паковање: 3/1кг  

кг  900        

8  

Лдп кеса за смеће                                                               

Запремина: 160лит                                                             

Димензије: 

800x1200мм                                                      

Паковање:10/1ком  

 ком  1.200        

9  

Лдп кеса за смеће                                                                
Запремина: 40лит                                                                
Димензије: 450x600мм                                                        

Паковање: 20/1ком  
ком  

  

30.000        

10  
Папирни убрус, двослојни, 50 листова                              

Димензије: 21x23цм у ролни  

 ролн а  
20.000        

11  Паста за прање руку 500 гр  ком  40        

12  ПВЦ чаша 0.200лит  ком  60.000        

13  Заштитне рукавице  ком  1.100        
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14  

Пенеце алкално средство за одмашћивање радних и 
подних површина у домаћинству, прехрамбеној 
индустрији, код прераде меса, воћа, млека и др. 
хемијској индустрији и др.                                                   
Да не садржи раствараче, етаноло амин, фосфате,  
вестачку боју и мирис.                                                         

Састав: калијумхидроксид <1%, калијум-карбонат 

<10%, етанол <10%, натријумова со ЕДТА <10%, 

натријум- глуконат <5%, хидротроп <10%, 

изотридецил <5%, натријум лаурил етар 

сулфаталкохол полигликол етар <5%.                              
пХ 1%                                                                                    

Воденог раствора: 10-10,5.     

Паковање: 0,750мл са пумпицом која прави пену           
Доставити Безбедносни лист и Здравствену 
исправност производа од Института за Јавно  

здравље или од стране акредитоване установе  
или лабораторије                                                              

ком  

  

  

  

750        

15  Сунђери за прање посуђа  ком  1.300        

16  Жица за прање посуђа  ком  350        

17  
Трулекс крпе                                                                        

Паковање: 3/1  

  

ком  
1.400        

18  

Средство за уклањање воденог каменца и сапунских 
и детерџентских наслага са порцелана, керамике, 
стакла, пластике, нерђајућег челика, инокса. 
Примењује се за оксидоване и зарђале металне 
површине, керамичке плочице, славине, судопере, 
каде, wц шоље, туш кабине и сл. Није намењен за 
употребу на природном камену, граниту, мермеру, 
гуми, текстилу и теписима, матираном стаклу. Да не 
садржи сону, мрављу, фосфорну, сулфаминску 
киселину. Да нема токсична испарења,боју и мирис.      
Састав: Уреа- хидрохлорид/ Уреа < 15 %; органски  

хелатор < 15%; нејонски тензиди < 5%                             

пХ 1%                                                                                   
Воденог раствора : 1-1.5                                                     
Паковање: 1/1                                                                      
Доставити Безбедносни лист и Здравствену 
исправност производа од Института за Јавно  

здравље или од стране акредитоване установе  
или лабораторије                                                              

ком  

  

  

850        

19  Варикина 1/1  ком  450        

20  Метла са дугом дршком  ком  70        

21  Четка пајалица округла са дршком дужине мин 130цм  ком  70        

22  Четка за вц (сет)  ком  40        
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23  Четка за чишћење (портвиш, дуга дршка ПВЦ)  ком  120        

24  Зогер комплет  ком  140        

25  
Крпе за под  

Димензије: 50х60цм  
ком  1.000        

26  

Жуте кесе за инфективни отпад дебљине  

0.05милиметара  

Димензије: 500х700мм  

ком  13.500        

27  Ђубравник  ком  5        

  УКУПНО:     

  

  

НАПОМЕНА: За позиције 14 и 18 Доставити Безбедносни лист и 

Здравствену исправност производа од Института за Јавно здравље, или 

од стране акредитоване установе или лабораторије.  

  

  

  

  

Ову измену објавити на порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца.  


