
 

 
Број:726 
Датум:28.11.2014. 
Сремска Митровица 
 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
добара – машине за прање лонаца и кухињског прибора 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник РС” бр. 
124/12) Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку 
мале вредности добара бр. 4/2014 -  машине за прање лонаца и кухињског прибора. 
 
Конкурсна документација се мења на следећи начин: 
Мењају се стране  4 и 21 конкурсне документације за набавку машине за прање лонаца 
и кухињског прибора. 
На страни 4. конкурсне документације 
уместо „димензије машине 750x870/1300 x1787/2205 mm + - 5%” треба да стоји  
“димензије машине 750x870/1300 x1787/2205 mm ±12%  
код описа омекшивача воде  
уместо „Капацитет протока (на 1,5 бара улазног притиска 30лит/мин”  треба да стоји  
“Капацитет протока на 1,5 бара улазног притиска минимум 30лит/мин”. 
 
Странa 21. конкурсне документације се мења због измена на 4. страни. 
 
 

У прилогу ове измене на наредним странама дају се измењене стране 4. и 21. 
конкурсне документације. 
 

С обзиром на измене и допуне конкурсне документације продужује се рок за 
подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – машине за прање лонаца 
и кухињског прибора. Рок за подношење понуда је 04.12.2014. године до 12.00 часова. 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. 
дана 04.12.2014.  године у 12:30 часова у просторијама наручиоца у Сремској 
Митровици, ул. Планинска бр. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА 
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОПИСОМ ДОБАРА 
 
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЛОНАЦА И КУХИЊСКОГ ПРИБОРА 
 
Количина: 1 ком.  
Минимални капацитет 40/24/12 корпи/сат  
Минималне димензије корпе  608x672 mm,  
Димензије машине 750x870/1300 x1787/2205 mm ±12% 
Уграђена дозирна пумпа за средство прања  
Висина отвора без корпи минимум 830 mm 
Димензија плехова и алата минимум 800x600 mm 
Прикључна снага максимум 14,4 кW код прикључка за хладну воду 
Капацитет танка максимум 82 литра 
Температура танка 60 степени, температура бојлера 85 степени 
Потребна количина воде за испирање максимум 5,2 лит. по циклусу прања 
 
Стандардна опрема машине: 
Руковање једним дугметом које је кодирано бојама, поље за приказивање дозирања, 
припреме воде, дијагностике грешке, доњи и горњи реверзибилан систем прања, 
интегрисан дозатор за средство испирања, беспритисни бојлер, 
IPX – 5  систем заштите,уграђена пумпа за избацивање воде, дупли зидови, 
4-струки систем сита за филтрирање најситнијих прљавштина ,уграђен  програм 
самопрања, термичка блокада бојлера за обезбеђење потребне температуре испирања. 
Машина  треба да има хладно предиспирање. 
 
ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ 

Време трајања регенерације   континуирано – са две патроне 
Капацитет протока на 1,5 бара улазног притиска минимум  30лит/мин 

Маx. улазна тврдоћа воде   40°dH укупне тврдоће 
Притисак дотока текуће воде (бар)   мин 2,5/маx. 6 

Врста рада - програм регенерације се врши аутоматски, без струје, помоћу подешене 
тврдоће и протока воде. 
 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, ул. Планинска 
бр. 1. 
Гарантни рок не краћи од 24 месеца. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   
 МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЛОНАЦА И КУХИЊСКОГ ПРИБОРА 
 
Р.БР. НАЗИВ ОПРЕМЕ Кол. Цена без ПДВ 

1. Машина за прање лонаца и кухињског 
прибора 

 
Количина: 1 ком.  
Минимални капацитет 40/24/12 
корпи/сат 
Минималне димензије корпе  608x672 
mm,  
Димензије машине 750x870/1300 
x1787/2205 mm ±12% 
Уграђена дозирна пумпа за средство 
прања  
Висина отвора без корпи минимум 830 
mm 
Димензија плехова и алата минимум 
800x600 mm 
Прикључна снага максимум 14,4 кW 
код прикључка за хладну воду 
Капацитет танка максимум 82 литра 
Температура танка 60 степени, 
температура бојлера 85 степени 
Потребна количина воде за испирање 
максимум 5,2 лит. по циклусу прања 
 
Омекшивач  воде 
 
Време трајања регенерације 
континуирано – са две патроне 
Капацитет протока на 1,5 бара улазног 
притиска минимум 30 лит/мин          
Маx. улазна тврдоћа воде                          
40°dH укупне тврдоће 
Притисак дотока текуће воде  
мин 2,5/маx. 6 
Врста рада - програм регенерације се врши 
аутоматски, без струје, помоћу подешене 
тврдоће и протока воде. 
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 ПДВ   
 Цена са ПДВ   

 
 
 

 
 


