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Измене и допуне конкурсне документације 
 
 
 
Предмет: Измене Конкурсне документације број 2109 од 22.03.2018. године за јавну набавку Д 11 

„Материјал за одржавање хигијене“. 
 
 
 
Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку  Д 11, „Материјал за одржавање 
хигијене“, тако што се Прилог 1, за Партију бр.1,. мења новим који се налази у прилогу овог 
документа.  
 
 
 
 
 
 Комисија за јавну набавку 
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара за партију 1,  
„Инвентар за управљање медицинским отпадом“ 

 

Предмет набавке: Материјал за одржавање хигијене, Инвентар за управљање медицинским отпадом 

Редни број јавне набавке: Д 11, партија 1 

Рб. Назив артикла: Јед. мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Кесе PVC жуте 250х360х0,04 ком. 4000 
Жуте кесе за медицински инфективни отпад 
са одштампаним ознакама и натписима за 
опасан отпад, димензије 250 х 360 х 0,04 

 

2. Кесе PVC жуте 550х620х0,04 ком. 10000 
Жуте кесе за медицински инфективни отпад 
са одштампаним ознакама и натписима за 
опасан отпад, димензије 550 х 360 х 0,04 

 

3. Контејнер за епрувете 20л, 
жути ком. 400 

Жути ПП контејнер за епрувете са ознакама и 
натписима за опасан отпад, запремине 20л 
(мора имати поклопац који се може отварати) 
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Предмет набавке: Материјал за одржавање хигијене, Инвентар за управљање медицинским отпадом 

Редни број јавне набавке: Д 11, партија 1 

Рб. Назив артикла: Јед. мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4. Контејнер за оштрице 1л, жути ком. 1500 ПВЦ контејнер, округли, краћи   

5. Контејнер за оштрице 3л, жути ком. 1500 Жути ПП контејнер за епрувете са ознакама и 
натписима за опасан отпад, запремине 3л  

6. Налепнице за инфективни 
медицински отпад ком. 10000 Самолепљиве налепнице, 10 х 6,5 цм  

7. Црвене кантице за хемијски 
отпад 3л ком. 10 

Црвени ПП контејнер за хемијски отпад са 
натписом за хемијски опасни отпад, 
запремине 3 л 

 

8. PVC кадица, 40 х 30 х 15 цм ком. 50 

PVC кадица несавитљива са носачима са 
стране и поклопцем. Провидна или бела. 
 
  

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе узорке за сваки артикал. 

Достављени узорци понуђача чије понуде нису изабране као најповољније, ће бити враћени након потписивања уговора са понуђачен чија је понуда изабрана као 
најповољнија. 

Достављени узорци понуђача чије су понуде изабране као најповољније остају код наручиоца и могу бити фактурисани након потписивања уговора о јавној 
набавци. Приликом сваке испоруке добара ће се вршити упоређивање испоручених добара са достављеним узорцима. 
 
Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу 
да понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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