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Добра
Предмет набавке су добра – потрошни материјал

У складу са чланом 42. Правилника о набавци
добара, услуга и радова у акционарском друштву
Галеника а.д. Београд, врши се измена и допуна
конкурсне документације:
1. У делу Спецификација, технички део за следеће
партије:
Партија број 4 редни број 11, Најлон ширине 4 метра
пољопривредни дебљине 0,15 микрона, јединица
мере комад, мења се и гласи јединица мере
килограм.
Партија број 8 редни број 4, тако што се додаје на
назив ставке материјал микрофибер и гласи: Крпа за
моп за брисање стакла са џеповима материјал
микрофибер(димензије крпе 50x17cm)
Партија број 8 редни број 5, тако што се додаје на
назив ставке материјал и гласи: комплет за чишћење
који садржи пластична колица за чишћење са две
посуде капацитета од по 25 лит, цедиљку, алу
дршку, папучу и крпу (навлаку) микрофибер 50x17
cm
Партија број 5 редни број 1,2 и 3, мења се и гласи:
1.Фланел платно - ангора бело,140цм 100%памук,
200 гр/м², скупљање по ширини не веће од 3,7 а по
дужини не веће од 8,4
2.Фланел платно - ангора бело,140цм 100%памук,
145 гр/м², скупљање по ширини не веће од 3,7 а по
дужини не веће од 8,5
3. Фланел платно - ангора шарено,140цм
100%памук, 200 гр/м², скупљање по ширини не веће
од 3,7 а по дужини не веће од 8,4

За све партије:Понуђач попуњава све ставке

из
табеле. Уколико понуђач не попуни све ставке из
партије за коју даје понуду, понуда ће бити
неприхватљива.
На страни 4. Конкурсне документације у делу
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, тачка 3. Рок и начин
испоруке добара, Рок испоруке не може бити дужи

од 3 дана од пријема захтева наручиоца, мења се и
гласи: Рок испоруке не може бити дужи од 2 дана
од пријема захтева наручиоца
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