ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ЗА ПОД
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности 10-12/16)

1. - Допуна се односи на страну бр. 2 конкурсне документације, под ставком 2. Врста,
техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара и
услуга и на страну бр.9 конкурсне документације под ставком 5.1. Образац понуде.
Допуна се односи на опис тј. који је најмањи тражени однос раствора.
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2. Општи подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке: дезинфекционо средство за под

3. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и
опис добара и услуга
Дезинфекционо средство за под
Редни
број

Опис

Јединица
мере

Количина

1

2

3

4

Лит.

1000

1.

Дезинфекционо средство за брисање пода (концентрат)
-однос раствора минимум 1:20 -

-количина за 6 месециНАПОМЕНА: Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова је у предходном шестомесечном
периоду користио дезинфекциона средства за под – Podomil D - произвођача „Sani Hem“ Нови Бечеј –
100г садржи 2,0г бензалконијум хлорида (CAS 61789-71-7) те иста не могу бити понуђена обзиром да је
потребно да се дезинфекциона средства мењају на шестомесечном нивоу.
Такође понуђено средство мора да врши функцију средства за дезинфекцију и средства за прање,
тј. мора да поседује фунгицидне, бактерицидне и вируцидне особине.
Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави и узорак
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Дезинфекционо средство за брисање пода
ЈЕД.

Ред.
бр.

НАЗИВ АРТИКЛА

ПРОИЗВОЂАЧ

1

2

3

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ОМ

4

5

6

7

8

Лит.

1000

МЕРЕ

Дезинфекционо средство за

1.

брисање пода (концентрат)
-однос раствора минимум 1:20 -

-количина за 6 месециНАПОМЕНА: Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова је у предходном шестомесечном периоду користио дезинфекциона средства за под Podomil D - произвођача „Sani Hem“ Нови Бечеј – 100г садржи 2,0г бензалконијум хлорида (CAS 61789-71-7) те иста не могу бити понуђена обзиром да је
потребно да се дезинфекциона средства мењају на шестомесечном нивоу.
Такође понуђено средство мора да врши функцију средства за дезинфекцију и средства за прање, тј. мора да поседује фунгицидне, бактерицидне и
вируцидне особине.
Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави и узорак

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_______________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ______________
Рок испоруке______________ (максимално 5 дана)
Рок плаћања__________________ (не краћи од 60 дана)
Рок важења понуде: _____________ (не краћи од 30 дана)
М.П.

Потпис понуђача
____________________
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