
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„САВСКИ ВЕНАЦ“ 
Број: 568/2 
Београд, 21.05.2015. год.        
 
 
 У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 
документације за јавну набавку бр. 4/2015- добра-посуђе од ростфраја, који је Наручиоцу 
достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. 
Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем 
 
 

О Д Г О В О Р У 
 
Наручилац је у Конкурсној документацији за ЈН 4/2015-добра-посуђе од ростфраја у 
поглављу III врста, квалитет, количина и опис добара начинио штампарску грешку у 
позицијама 11 и 12 
 

1. У спецификацији опреме за набавку посуђа од ростфраја у позицији под бројем 11-
висећи орман-инокс-аиси-304 отворен, учињена је штампарска грешка приликом 
уношења димензија.  Димензије за описани орман су: 1000x300x700 

2. У спецификацији опреме за набавку посуђа од ростфраја у позицији под бројем 12-
висећи орман-инокс-аиси-304 са крилним вратима, такође је учињена штампарска 
грешка приликом уношења димензија. Димензије за наведени орман су: 
1000x300x400 
 

Поменута грешка се поред Обрасца Спецификације опреме налази и у Обрасцу структуре 
цена –Образац бр.2 
 
Поводом питања која се односе на опис машине У Спецификацији опреме у позицији бр. 
10, наводимо да нам је потребна машина задатих димензија од 600x650x780 мм јер 
предвиђене димензије одговарају потребама објекта за који се машина набавља.  
Укупна прикључна снага машине од 6 kw потребна нам је услед оптерећености струје у 
објекту за који се машина набавља. 
У опису опреме наведене машине стоји стандардна опрема која поред осталог садржи и 
уграђен систем машине са екраном на додир са којима се бира врста посуђа која се пере са 
три нивоа заштите преко којих се приступа информацијама у машини који су интегрисани 
на дисплеју машине, наводимо да нам је потребна машина са екраном на додир на основу 
препоруке овлашћеног сервисера са којим Установа има уговор о одржавању свих уређаја 
у Установи.  
Због начињаних штампарских грешака у Спецификацији опреме и Обрасцу структуре 
цена-Образац бр.2 достављамо образац Спецификације опреме и Образац структуре цена-
Образац бр.2-а који садрже исправку штампарске грешке. 
 
 
 

За Комисију за јавне набавке 
                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р 



Р.бр СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ Количина 
у 

комадима 

1 

ТЕРМОС, ИНОКС 22 лит.израђен од киселоотпорног 
нерђајућег  челика Ц, 4580-АИСИ 304, има полипропиленски 
међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник 
ф-310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење 

15 

2 

ТЕРМОС, ИНОКС 12 лит.израђен од киселоотпорног  
нерђајућег  челика Ц-4580-АИСИ-304, има полипропиленски 
међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник 
310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење 

15 

 

3 
РУЧКОНОШЕ 3/1, израђенe од киселоотпорног челика Ц-4580-
АИСИ-304 

10 
 

 

4 
ПЛЕХОВИ-ПЕКАРСКИ, ИНОКС-Ц-4580-АИСИ-304 дим: 
600x400x50мм 10 

5 КАШИКЕ РФ-супена 200 

6 КУТЛАЧА РФ-1лит. 6 

7 ТАЊИР ДУБОКИ, инокс 22цм 30 

8 МЕСОРЕЗНИЦА Ф-250-професионална 2 

9 

ПОСТОЉА ЗА ТЕРМОСЕ  ИНОКС-АИСИ-304 дим: 
400x1200x150мм 

 
12 



 
 
 
 

10 

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА,СА УГРАЂЕНИМ 
ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ, са две температуре испирања-65 
степени Ц и 85 степени Ц, теоретски  капацитет мин: 40/30/25 
корпе/сат и брзи програм 65 корпи/сат, три основна програма 
прања и три интезитивна програма, економични програм, тихи 
програм и програм за отклањања каменца, дим: 600x650x780мм, 
укупна прикључна снага 6,0kw, напон:380v-415v/3н, висина 
уметања посуђа мин:305мм, дим корпе:500x500мм, стандардна 
опрема: 
-жичана корпа за шоље и тањире V-делна, 
-жичана корпа за тањире и тембала-VI-делна, 
-жичана равна корпа, корпа за прибор ПВЦ-VIII-делна,  
-уграђене посуде и дозатори за средство прања  и средство 
испирања,  
-уграђен систем машине  са екраном  на додир са којима се бира 
врста посуђа  која се пере, са три нивоа заштите преко којих се 
приступа информацијама у машини који су интегрисани на 
дисплеју машине. 

 

 

1 

11 

ВИСЕЋИ ОРМАН-ИНОКС-АИСИ-304 отворени, 
дим:1000x300x700мм са централном полицом дебљине 30мм, 
израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ 304 18/10-Цр/Ни 
(Ч4580) дебљине 0.8мм. 

        1 

12 

ВИСЕЋИ ОРМАН-,ИНОКС-АИСИ-304 са крилним  
вратима,дим:1000x300x400мм са централном полицом дебљине 
30мм, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ304 18/10-
Цр/Ни (Ч4580) дебљине 0.8мм,  

1 

13 

РАДНИ  СТО  СА ДОЊОМ ПОЛИЦОМ  дим: 1000x700x850мм 
зидни, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ304 18/10-
Цр/Ни (Ч4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, 
дебљина инокса 0.8мм, радна плоча са предње стране лучна, 
радијуса 20мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1,2мм увучени у односу на радну плочу за 20мм, леђни 
део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, 
све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама РАДНИ  СТО, 
ИНОКС-АИСИ-304 са доњом полицом, дим:1000x700x850мм 

1 



 
Образац бр. 2-а 

 

                                              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
  

 
 

Ред 
бр. Назив артикла  

Кол
и 

чина 
у 

ком. 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а (са 
трошкoв. 
испоруке) 

Укупна 
цена без 

ПДВ  
(са 

трошков. 
испоруке) 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна цена 
саПДВ (са 
трошков. испоруке) 

1. 2. 3. 4. 5=(3x4) 6.        7=(5+ПДВ) 

1. 

ТЕРМОС,ИНОКС 22 лит.израђен 
од киселоотпорног нерђајућег  
челика  Ц, 4580-АИСИ304, има 
полипропиленски међу 
поклопац, спољни пречник ф-
340мм, унутрашњи пречник  ф-
310мм, три копче  за затварање и 
три ручке за ношење 

15 

    

2. 

ТЕРМОС,ИНОКЦ 12 лит.израђен 
од киселоотпорног нерђајућег  
челика Ц-4580-АИСИ-304, има 
полипропиленски међу 
поклопац, спољни пречник ф-
340мм, унутрашњи пречник 
310мм, три копче за затварање и 
три ручке за ношење 

15 

 

    

3. 
РУЧКОНОШЕ  3/1, израђен од 
киселоотпорног челика Ц-4580-
АИСИ-304 

 
10 

 
    

4. 
ПЛЕХОВИ-ПЕКАРСКИ, 
ИНОКС-Ц-4580- АИСИ-304 дим: 
600x400x50мм 

10 
    

 
5. 
 

КАШИКЕ РФ-супена 200 
    



6. КУТЛАЧА РФ-1лит. 6 

    
7. ТАЊИР ДУБОКИ, инокс 22цм 30     

8. МЕСОРЕЗНИЦА Ф-250-
професионална 

2 
    

9. 
ПОСТОЉА ЗА ТЕРМОСЕ  
ИНОКС-АИСИ-304 дим: 
400x1200x150мм 

12 
    

10. 

МАШИНА  ЗА ПРАЊЕ  БЕЛОГ 
ПОСУЂА, СА УГРАЂЕНИМ 
ОМЕКШИВАЧЕМ  ВОДЕ, са две 
температуре испирања-65 
степени Ц и 85 степени Ц, 
теоретски  капацитет мин: 
40/30/25 корпе/сат и брзи програм 
65 корпи/сат, три основна 
програма прања и три 
интезитивна  програма, 
економични програм, тихи 
програм и програм за отклањања 
каменца, дим: 600x650x780мм, 
укупна прикључна снага 6,0kw, 
напон: 380в-415в/3н, висина 
уметања посуђа мин: 305мм, дим 
корпе: 500x500мм, стандардна 
опрема:  
-жичана корпа за шоље и тањире 
V-делна,  
-жичана корпа за тањире и 
тембала-VI-делна,  
-жичана равна корпа, корпа за 
приборПВЦ-VIII-делна, уграђене 
посуде и дозатори  за средство 
прања и средствоиспирања, 
уграђен систем машине са 
екраном  на додир са којима се 
бира врста посуђа  која се пере, са 
три  нивоа заштите  преко којих 
се приступа информацијама у 
машини који  су интегрисани на 
дисплеју машине. 

1 

    



11. 

ВИСЕЋИОРМАН-ИНОКС-АИСИ-
304 отворени, 
дим:1000x300x700ммсацентрално
мполицом дебљине 30мм,израђен 
од киселоотпорног инокс-а АИСИ 
304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) 
 дебљине 0.8мм, 

1 

    

12. 
 

 

ВИСЕЋИ ОРМАН-,ИНОКС-
АИСИ-304 са крилним  
вратима,дим:1000x300x400мм са 
централном полицом дебљине 
30мм, израђен од 
киселоотпорног инокс-а 
АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) 
дебљине 0.8мм, 

1 

    
 

13. 

РАДНИ  СТО  СА ДОЊОМ 
ПОЛИЦОМ дим: 
1000x700x850мм зидни, израђен 
од киселоотпорног инокс-а 
АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580), 
дебљина радне плоче и доње 
полице 40мм, дебљина инокса 
0.8мм, радна плоча са предње 
стране лучна, радијуса 20мм, 
носећа конструкција инокс 
кутијасти профили 40x40x1,2мм 
увучени у односу на радну плочу 
за 20мм, леђни део подигнут 
100мм, дебљине 15мм и затворен 
са бочне стране, све у комплету 
са штелујућим ПВЦ ногицама 
РАДНИ  СТО, ИНОКС-АИСИ-
304 са доњом полицом, 
дим:1000x700x850мм 

1 

    
 
 

 


