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 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 01.03.2019. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
 
На основу конкурсне документације за ЈН Средства за хигијену, редни број 12/19-Д-ОП, потребне су ми информације о 
оквирним количинама: 
 
1 Прашкасти детерџент за прање веша без хлора  
2 Течни детерџент са специјалним ензимима који отклањају остатке крви и беланчевина Ph cca8, паковање 10лит, Kiehl 
arenas enzyme или одговарајуће 
3 Средство за машинско прање судова „Alcavetro HW“ или одговарајуће  
4 Одстрањивач флека Vanish white ili odgovarajuće, 650 гр  
5 Средство машинско испирање судова „Rinse acid“ или одговарајуће  
6 Средство за судове Aquabrite-eco ili odg.  
7 Средство за чишћење каменца, буђ и дезинфекцију WC-a  
8 Средство за дневно одржавање санитарија 
9 Сона киселина HCl 16-18% 
10 Варикина лит  
11 Одстрањивач флека Вениш или одговарајуће  
12 Средство за дневно одржавање санитарија у распршивачима од 750 ml  
13 Прашкасто средство за чишћење и одмашћивање радних површина типа „Vim, Merix“  
14 Изоцијанурат грануле  
15 Течни детерџент за прање изразито прљавог веша на бази активног кисеоника  
16 Средство за дезинфекцију подова  
 
1. Одговори : 
1 Прашкасти детерџент за прање веша без хлора 2834 
2 Течни детерџент са специјалним ензимима који отклањају остатке крви и беланчевина Ph cca8, паковање 10лит, Kiehl 
arenas enzyme или одговарајуће 10l 
3 Средство за машинско прање судова „Alcavetro HW“ или одговарајуће 20 
4 Одстрањивач флека Vanish white ili odgovarajuće, 650 гр 10 
5 Средство машинско испирање судова „Rinse acid“ или одговарајуће 10 
6 Средство за судове Aquabrite-eco ili odg. 10 
7 Средство за чишћење каменца, буђ и дезинфекцију WC-a 20  
8 Средство за дневно одржавање санитарија 650 
9 Сона киселина HCl 16-18% 100 
10 Варикина лит 150 
11 Одстрањивач флека Вениш или одговарајуће 20 
12 Средство за дневно одржавање санитарија у распршивачима од 750 ml 10 
13 Прашкасто средство за чишћење и одмашћивање радних површина типа „Vim, Merix“ 20 
14 Изоцијанурат грануле 150 
15 Течни детерџент за прање изразито прљавог веша на бази активног кисеоника 10 
16 Средство за дезинфекцију подова 20 
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