
 
 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 19/2015 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 
поступку бр. 19/2015, Набавка текстилних производа за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за 
спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 19/2015 – Набавка текстилних производа за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 
И 76 . закона, на позицији 1.2 додатних услова, тачка 2, да понуђач располаже 
под неопходним техничким капацитетом, мења се и додаје: 
 
понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ИСО 
9001 и ИСО 14001 
начин доказивања услова: 

− фотокопија сертификата ИСО 9001 
− фотокопија сертификата ИСО 14001 

 
2) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

И 76 . закона, на позицији 1.2 додатних услова, тачка 3, да понуђач располаже 
под неопходним пословним капацитетом, додаје се услов: 
 
Потребно је да понуђач има најмање 15 (петанест) запослених радника. 
начин доказивања услова: 
- Фотокопије пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно 

социјално осигурање на зараде/накнаде зарада (ПП ОД) за месеце јануар, фебруар 
и март 2015. године 

- Фотокопије пореских пријава о обрачунатом и плаћенм порезу на зараде (ПП 
ОПЈ) за месеце јануар, фебруар и март 2015. Године. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

3) у делу који се односи на допуну техничких карактеристика предмета јавне 
набавке, односно текстилних производа која се наручују, и то на следећи начин: 

Партијe садржe следеће (артикле) и морају имати следеће карактеристике: а 
Назив  боја Величина Сировински 

састав Тежина Одржавање 
материјала 

Комплет постељина –
стандард: 

− Навлака за јорган 
− Чаршаф 
− јастучница 

Светлије 
пастелне боје 

200x150 навлака 
преклоп 20 цм 

Чаршаф 260x150,  

Јастучница 60 
x80  преклоп 15 
цм 

Памук 100%, 
тканје дамаст, 

штрафта 

170 гр/м2 и 
више 

950 

(Први пут 600 

а после на 
950) 

Комплет постељина –
проширена: 
− Навлака за јорган (2 

ком.) 
− Чаршаф (1 ком) 
− Јастучница (2 ком) 

Светлије 
пастелне боје 

200x150 навлака 
преклоп 20 цм 

Чаршаф 230x260,  

Јастучница 60 
x80  преклоп 15 
цм 

Памук 100%, 
тканје дамаст, 

штрафта 

170 гр/м2 и 
више 

950 

(Први пут 600 

а после на 
950) 

Комплет постељина за 
креветац 
− Навлака за јорган  
− Чаршаф  
− Јастучница  

Светлије 
пастелне боје 70x140 Памук 100% 145 гр/м2 и 

више 

950 

(Први пут 600 

а после на 
950) 

Јастуци   50x70 цм 

штепани 
конфлином 100 
гр/м2 100% 

полиестер, пуњен 
силиконском 
куглицом 
500гр/м2 

145 гр/м2 и 
више 

 

Јастуци за креветац  30x40  145 гр/м2 и 
више 

 

Ђебад Двобојно 
(крем/браон) 150x200 цм Акрил 88% и 

памук 12%   

Ђебад за креветац По договору 70x140 Акрил 88% и 
памук 12%   

Заштита за душеке једнобојан  150x200 цм 
полиестер 100%, 
степен са две 

блокаде 100%пес 

40 гр/м2 , 
комб 5x5 400 

Заштита за душеке 
За француски кревет једнобојан 160x200 цм 

полиестер 100%, 
степен са две 

блокаде 100%пес 

40 гр/м2 , 
комб 5x5 

950 

(Први пут 600 

а после на 
950) 

 



 
 
 
 
 
 
 

пешкири 
Једнобојан 

беж, крем или 
драп 

70x140 цм памук 100% 
фротир 

450 гр/м2 и 
више 900 

пешкири Једнобојан 
бели или беж  50x100 цм памук 100% 

фротир 
450 гр/м2 и 

више 900 

пешкири Једнобојан беж  70x180 цм памук 100% 
фротир 

450 гр/м2 и 
више 900 

Прекривачи - Wellness Једнобојан беж  140x200 цм памук 100% 
фротир 

450 гр/м2 и 
више 900 

Прекривачи - купатило Неколико боја 140x200 цм памук 100% 
фортир 

450 гр/м2 и 
више 900 

Баде мантили Једнобојан беж 
или бели L, XL, XXL памук 100% 

фортир 
450 гр/м2 и 

више 900 

Чаршаф за сауну једнобојан  
бели 140x200 цм памук 100% 135гр/м2  900 

Прекривачи 
За француски кревет по договору 140x200 цм памук 100% 450 гр/м2 и 

више 900 

Кухињске крпе једнобојан  памук 100%   

Стољњак   180x140 цм 100% 
дамаст 230 гр/м2  900 

Стољњак  140x140 цм 100% 
дамаст 230 гр/м2  900 

надстољњак  120x80 цм 100% 
дамаст 230 гр/м2  900 

надстољњак  80x80 цм 100% 
дамаст 230 гр/м2  900 

подстољњак  240x80 цм 100% 
дамаст 230 гр/м2  900 

подстољњак  480x80 цм 100% 
дамаст  900 

подстољњак  480x160 цм 100% 
дамаст  900 

подстољњак  140x140 цм 100% 
дамаст  900 

подстољњак  360x160 цм 100% 
дамаст  900 

подстољњак  160x120 цм 100% 
дамаст  900 

Униформе  
за здраствену службу беле 38-56 55 % памук, 45% 

полиестер 
205 гр/м2 и 

више 600 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Униформе 
за хигијеничаре и вешерај 

Сиво-беле за 
вешерај и 
светло плаво –
тегет за 
хигијеничаре 

38-56 55 % памук, 45% 
полиестер 

205 гр/м2 и 
више 600 

Радна одела Тегет -плаво Од 52-62 60 % памук, 40% 
полиестер 

205 гр/м2 и 
више 600 

Радне блузе 

Беле боје са 
ревером тегет 

и логом 
Болнице 

Мушке блузе 20 
ком.  

Женске блузе 60 
ком. 

55 % памук, 45% 
полиестер 

205 гр/м2 и 
више 600 

 
 
З 
Ззз 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана 11.6.2015. године 
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