
 
 

Дел. бр.: 10/108  

Датум:    29.01.2014g 

 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 65/2013 

 

На страни 12. Конкурсне докуменатације у одељку IV: Услови за учешће у поступку јаввне 

набавке из чл. 75. И 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова; тачка 2.1. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке број 65/2013 текст је допуњен и гласи: 

2.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 65/2013 

Понуђач је дужан да у понуди, за свако понуђено добро достави доказ да је исто регистровано код 

Агенције за лекове и медицинска средства, односно да је средство за дезинфекцију уписано у 

привремену листу за добијање Решења о упису у листу биоцидних производа. 

За биоциде доставити важеће решење о упису биоцидног производа у привремену листу 

биоцидних производа / издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне 

средине или Агенције за хемикалије која је издавала решења пре интегрисања у Министарство 

енергетике, развоја и заштите животне средине /. 

За биоциде доставити и сигурносно безбедносни лист. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак за сваки понуђени производ са попуњеним 

обрасцем евиденције узорака.  

 

На странама 19. И 20. Конкурсне документације у  одељку V: Упутство понуђачима  као да 

сачине понуду  извршена је измена и допуна у тачки 16. и измењен и текст гласи: 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор понуде за доделу уговора ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ за партије 4,5,6,7,8,9. У  овим партијама су предмет набавке производи- концентрати  код  

којих се разблажењем са водом добија радни раствор.У партији 5 производ за ставку 1.је 

концентрат који се разблажује а за ставку 2. предмет набавке је готов радни раствор који се не 

разблажује. У овој партији број додељених бодова ће израчунавати као просек бодова за цену / 

ставка 2./и проценат разблажења /ставка 1/ 

 Елементи критеријума су : Цена 50 пондера, проценат разблажења 50 пондера 

Цена се бодује по формули: 

Најнижа цена х 50 

___________________ 

Понуђена цена  

 



Проценат разблажења се бодује по формули: 

Најнижи проценат разблажења x 50 

________________________________ 

Понуђен проценат разблажења 

 

За партије 1,2,3,10,11,12  / укојима је предмет набавке готов радни раствор који се не разблажује за 

употребу/ избор  понуде за доделу уговора ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“ 

 

Цена се бодује по формули: 

Најнижа цена х 50 

___________________ 

Понуђена цена  

 

Проценат разблажења понуђачи уписују у колони „ проценат концентрованог препарата за 

добијање радног раствора тј. проценат разблажења са водом „ /колона 7. из табеле понуде/ 

Уколико је у произвођачкој декларацији / или каталогу/  наведен интервал у ком проценту се 

концентрат може разблаживати са водом понуђачи у колону 7. уписују онај проценат разблажења  

чијом применом се може добити  радни раствор који је тражен   у опису предметног препарата.Уз 

понуду приложити каталог или произвођачку спецификацију којима се то доказује .Проценат 

разблажења се исказује на 1 литар воде.За партије које имају више ставки број пондера ће се 

израчунавати као просек бодова  свих ставки из партије, тј. бодови ће се израчунавати за сваку 

ставку из партије посебно уколико се за различите ставке примењује различит проценат 

разблажења. 

Такође у обрасцу финансијске понуде ,тачка 5. Упутства понуђачима како да сачине понуду у 

колони 5. Грешком је уписано „Цена по јединици мере са ПДВ-ом“ а треба да стоји „Цена по 

јединици мера без ПДВ-а“. То су стране 27-34 конкурсне документације. 

 

 

Ове измене и допуне су унете у измењену конкурсну документацију  са заводним бројем 10/56-2 

од 29.01.2014г.  

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


