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На основу чл. 39., 60., 61. и 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту:Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 3/91-1 од дана 01.12.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 3/91-2 од дана 01.12.2017. године Комисија за спровођење
јавне набавке бр. 20/2017 Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ из Кањиже доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БР: 1.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Код јавне набавке бр. 20/2017 НАБАВКА ШТЕП ДЕКА И ПОСТЕЉИНЕ, мењају се следеће ставке:
1.
У Конкурсној документацији на страни 4. – Техничке карактеристике ... , мења се опис предмета
набавке, што значи да ће уместо речи:
„Техничке карактеристике за штеп деку
- димензије 140цм x 200цм,
- сировински састав 100% бело, памучно платно,
- 65 жица по цм2
- тежина платна 130 гр/м2,
- штепано са 200 гр, синтетичко пунило
- прање 40-60˚
Техничке карактеристике за навлаку за штеп деку
- димензије 140цм x 200цм,
- сировински састав 100% памук, беле боје,
- 65 жица по цм2
- површинске масе минимум 130 гр/м2
- прање 40-90˚
Техничке карактеристике за чаршав
- димензије 220цм x 160цм,
- сировински састав 100% памук, беле боје,
- површинске масе минимум 130 гр/м2
- 65 жица по цм2
Техничке карактеристике за јастучницу
- димензије 55цм x 80цм,
- сировински састав 100% памук, беле боје,
- површинске масе минимум 130 гр/м2,
- без дугмади, са преклопом на доњој страни
- 65 жица по цм2
Понуђач је у обавези да достави узорке за тражена добра.“

стајати следећи опис:
„Техничке карактеристике за штеп деку
- димензије 140цм x 200цм,
- сировински састав 100%, памучно платно,
- 62 жица по цм2,31 жица по основи и 31 жица по потки, дозвољено одступање -/+ 5%,
- тежина платна 130 гр/м2, дозвољено одступање +/- 5%,
- штепано са 200 гр, синтетичко пунило
- прање до 60˚ C,
Техничке карактеристике за навлаку за штеп деку
- димензије 140цм x 200цм,
- сировински састав 100% памук,
- 62 жица по цм2,31 жица по основи и 31 жица по потки, дозвољено одступање -/+ 5%,
- тежина платна 130 гр/м2, +/- 5%,
- прање до 60˚ C,
Техничке карактеристике за чаршав
- димензије 220цм x 160цм,
- сировински састав 100% памук,
- 62 жица по цм2,31 жица по основи и 31 жица по потки, дозвољено одступање -/+ 5%,
- тежина платна 130 гр/м2, +/- 5%,
- прање до 60˚ C,
Техничке карактеристике за јастучницу
- димензије 55цм x 80цм,
- сировински састав 100% памук,
- 62 жица по цм2,31 жица по основи и 31 жица по потки, дозвољено одступање -/+ 5%,
- тежина платна 130 гр/м2, +/- 5%,
- без дугмади, са преклопом на доњој страни,
- прање до 60˚ C,
Понуђач је у обавези да достави узорке за тражена добра.
Понуђач је у обавези да достави доказе, да су:
1. производи означени и обележени у складу са Правилником о означавању и обележавању
текстилних производа (Сл.гласник РС бр 1/2014 и стандардом SRPS F.A0.011:2010),
2. предметна добра у погледу изгледа, израде и усклађености димензија испуњавају услове
референтних докумената SRPS F.G2.021:1992,
3. испитане карактеристике у складу са декларисаним вредностима, тј. да је одступање
сировинског састава од декларисаних вредности у границама прописаним Правилником о
означавању и обележавању текстилних производа (Сл.гласник РС бр 1/2014).
Докази испитивања и контролисања од 1 до 3. морају бити на српском језику (уколико су састављени у
иностранству, обавезно се доставља превод испитивања и контролисања на српском језику)“
Конкурсна документација у преосталом делу остаје неизмењена.

Председник Комисије
_________________
Дукаи Карољ

