
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

Дом здравља „Др Никола Џамић“ 

  Краљевачка 21 

  Врњачка Бања  
  Број: 1210-2015 

  Датум: 05.06.2015. 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

         На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12 и 

14/15), Комисија за јавну набавку   врши 

  

 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

  

ВРШИ СЕ измена и допуна  Конкурсне документације за јавну набавку добара –

санитетског, лабараторијског и стоматолошког материјала, Наручиоца Дом здравља „Др. 

Никола Џамић“,  ЈНД бр. 3/2015, на следећи начин: 

- На страни 22/64 у oквиру партије 10 – Хемикалије, ставка 4. Desu M се мења у 

„средство за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената (бактерицид, 

фунгицид и вируцид)“, ставка 5. Desu S мења се у „ концентровано средство за 

дезинфекцију подова, зидова и санитарија“; ставка 6. Desiderm (Dezihand) мења се у 

„течни дезинфицијенс за хигијенску и хируршку дезинфекцију руку (бактерицид, 

фунгицид, вируцид, туберколоцид, на бази етанола и о-фенилфенола)“, тако да партија 10-

Хемикалије, сада гласи: 
 

- ПАРТИЈА10 – ХЕМИКАЛИЈЕ  
Р.

б. 
Назив добра 

 

Јед. 

мере 
Кол Јед. 

цена 

Укупно 

(кол.х јед. 

цена) 

Комерцијални 

назив 

Произвођач 

1. Аlkohol 96% L 300     

2. Asepsol - antisepsol 5 L 15     

3. Benzin - medicinski L 15     

4. средство за дезинфекцију 

хируршких и медицинских 

инструмената (бактерицид, 

фунгицид и вируцид 

L 40     

5. концентровано средство за 

дезинфекцију подова, зидова и 

санитарија 

L 15     

6. течни дезинфицијенс за 

хигијенску и хируршку 

дезинфекцију руку (бактерицид, 

фунгицид, вируцид, 

туберколоцид, на бази етанола и 

L 300     



о-фенилфенола 

7. Hidrogen 30% 

 

kom 15     

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а   

ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а СА ПОПУСТОМ  

МЕСТО И ДАТУМ   М.П.   ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

_________________      _____________________ 

 

- На страни 41/64 у oквиру партије 10 – Хемикалије, ставка 4. Desu M се мења у 

„средство за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената (бактерицид, 

фунгицид и вируцид)“, ставка 5. Desu S мења се у „ концентровано средство за 

дезинфекцију подова, зидова и санитарија“; ставка 6. Desiderm (Dezihand) мења се у 

„течни дезинфицијенс за хигијенску и хируршку дезинфекцију руку (бактерицид, 

фунгицид, вируцид, туберколоцид, на бази етанола и о-фенилфенола)“, тако да партија 10-

Хемикалије, сада гласи: 

 

ПАРТИЈА10 – ХЕМИКАЛИЈЕ  

 
Р.б. Назив добра Јед. 

мере 

Комерцијални 

назив 

Произвођач Број 

Решења 

АЛИМС 

Датум 

издавања 

Решења 

Датум 

истека 

Решења 

1. Аlkohol 96% L      

2. Asepsol - antisepsol 5 L      

3. Benzin - medicinski L      

4. средство за 

дезинфекцију 

хируршких и 

медицинских 

инструмената 

(бактерицид, фунгицид 

и вируцид 

L      

5. концентровано 

средство за 

дезинфекцију подова, 

зидова и санитарија 

L      

6. течни дезинфицијенс за 

хигијенску и хируршку 

дезинфекцију руку 

(бактерицид, фунгицид, 

вируцид, туберколоцид, 

на бази етанола и о-

фенилфенола 

L      

7. Hidrogen 30% kom      

 

МЕСТО И ДАТУМ    М.П.   ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

_________________      _____________________ 

 

- На страни 52/64 у oквиру партије 10 – Хемикалије, ставка 4. Desu M се мења у „средство 

за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената (бактерицид, фунгицид и 

вируцид)“, ставка 5. Desu S мења се у „ концентровано средство за дезинфекцију подова, 



зидова и санитарија“; ставка 6. Desiderm (Dezihand) мења се у „течни дезинфицијенс за 

хигијенску и хируршку дезинфекцију руку (бактерицид, фунгицид, вируцид, туберколоцид, на 

бази етанола и о-фенилфенола)“, тако да партија 10-Хемикалије, сада гласи: 

- ПАРТИЈА10 – ХЕМИКАЛИЈЕ  

 
Р.б. Назив добра Јед. 

мере 

Јед. 

цена 

Стопа 

 ПДВ 

Износ ПДВ 

за јед. цену 

Укупно 

динара 

(јед.цена 

са ПДВ) 

Јед. 

Цена 

1. Аlkohol 96% L      

2. Asepsol - antisepsol  L      

3. Benzin - medicinski L      

4. средство за 

дезинфекцију 

хируршких и 

медицинских 

инструмената 

(бактерицид, 

фунгицид и вируцид 

L      

5. концентровано 

средство за 

дезинфекцију 

подова, зидова и 

санитарија 

L      

6. течни 

дезинфицијенс за 

хигијенску и 

хируршку 

дезинфекцију руку 

(бактерицид, 

фунгицид, вируцид, 

туберколоцид, на 

бази етанола и о-

фенилфенола 

L      

7. Hidrogen 30% 

 

kom      

МЕСТО И ДАТУМ    М.П.   ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

_________________      _____________________ 

 

Ова измена и допуна је саставни део Конкурсне документације.  

У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена 

Имајући у виду да Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у року 

дужем од осам дана од дана за подношење понуда, то  сходно члану 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама(„Сл.гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/15) наручилац није дужан да 

продужи рок за подношење понуда. 

за Комисију: 

                                                                                                      Данијела Дуркалић     

        ________________________    


