
 

 

 
 

Број: ЈН 43/14/ЈНМВ 

Датум: 01.09.2014.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка индустријске веш машине за потребе праоне Геронтолошког центра 

из Суботице 

43/14/ЈНМВ 

 

Дана 25.08.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 43/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 43/14/ЈНМВ мења се следеће 

поглавље: 

I I I - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ- стр. 6  конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

                                                         I I 

Рок за достављање понуда је 08.09.2014. године до 11,00 часова. 

Јавно отварање понуда  је 08.09.2014. године у 11,30 часова. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИ 
 

ТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Предмет јавне набавке су добра - Набавка индустријске веш  машине 
за  потребе  праоне Геронтолошког центра из Суботице у поступку јавне 
набавке мале вредности 43/14/ЈНМВ. 

 

Редни 
број 

Назив 
Једин

ица 
мере 

Колич
ина 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1. Индустријска веш машина 
- капацитет: мин 23 кг 

веша 
- висока центрифуга 

брзине мин 900 
обртаја/минути 

- пречник отвора бубња- 
врата 
мин.380мм, 
минимална,- запремина 
бубња  207 литара, 

          -бубањ и спољашност   
          бубња од inoxa-a по  
          стандарду AISI 304 

- снага грејача: мин. 15 
kW 

- бука макс. 70 dB 
- G сила : приближно 315 
- Спољашње димензије 

(без прикључака и са 
затвореним вратима), 
приближно : 
1350х1100х900 ( 
висина х дужина x 
ширина ) 

- Гаранција мин. 24 
месеца 

комад 1   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца 
и задатим карактеристикама. 
Понуђач је обавезан да достави каталог за тражена добра по техничкој 
спецификацији. 
 
        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

М.П 


