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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 4/2015 

 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности бр.4/2015 
 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС" бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке-добра бр. 4/2015-посуђе од ростфраја, 
обавештавамо вас о измени  и допуни конкурсне документације за предметну јавну 
набавку.  

Измене се односе на корекције техничких грешака у спецификацији добара и обрасцу 
структуре цена-Образац бр. 2 

        У прилогу вам достављамо нову спецификацију добара са исправљеним техничким 
грешкама и нови Образац структуре цена са исправљеним техничким грешкама. 
Странице су обележене истим бројем као и у првобитној Конкурсној документацији, с 
тим да је после броја додато и слово б, па сада стране на којима почињу ПОДАЦИ О 
ПРЕДМЕТУ ЈАВНИХ НАБАВКА, где се и налази Спецификација опреме нумерисане 
су бројевима 4-б и 5-б а стране на којима је Образац бр. 2-а је на странама 23-б, 24,б 
и25-б. Образац структуре цена сада носи назив- Образац бр.2-а 

 

 

 

 

 

 

 
За Комисију за јавне набавке 

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р 
 

 

 



II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.4/2015 судобра–посуђе од росфраја 
39200000 – Производи за унутрашње опремање, посуђе-39221220            
2. Партије 

Набавка није обликована у више партијa 

 

 

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
Предмет јавне набавке мале вредности број ЈН 4/2015 је набавка добара-посуђе од 
ростфраја са следећом Спецификацијом квалитета и количине опреме: 
 

 

 

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 

 

                                                                                                                                              

  4-б 

 

 



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, 
максималне 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 
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Образац бр. 2-а                      ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
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Ред 
бр. Назив артикла  

Коли 
чина 

у 
ком. 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а (са 
трошкoв. 
испоруке) 

Укупна 
цена без 

ПДВ  
(са 

трошков. 
испоруке) 

Стоп
а 

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, 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, 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, максималне 
дим: 600x650x780 мм, 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 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:1000x300x700 мм 
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 
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Упутство:  
1. Трошкове испоруке чине (транспортни трошкови са истоваром у магацин купца) 
2. У колону 6 се уписује стопа ПДВ за сваки актикал која је важећа на дан подношења 
понуде 
Укупна вредност без ПДВ (са трошковима испоруке): ____________________________ 
 
Укупна вредност са ПДВ (са трошковима испоруке): _____________________________ 
 
                                                 MП                                                  Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                              
_____________________________                        * У случају подношења заједничке 
понуде Образац структуре цене, попуњава, потписује и оверава носилац посла. 
 

 

 

 

 

 

 

25-б 

 

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 

    


