РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
Број:
Дана:
Београд, Краљице Ане бб
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и
14/2015), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набавке:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности - апарати за домаћинство и опрема за угоститељство,
редни број 39-1.1.18
Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4 техничка спецификација и делу 7 образац
понуде:
I - у поглављу 4 техничка спецификација мења се текст тако да гласи:

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
Ред.
број
1.

Потребна
количина

Опис
Тостер
Карактеристике: преклопни, једноделни, ребраста горња и доња плоча,
максимална радна температура 300。С, снага мин. 2,5 KW, напон
230V/50Hz, димензије радне плоче: 26х24цм (±5%), сигурносни термостат

2.

Соковник
Карактеристике: центрифугална машина за цеђење сока из воћа и поврћа,
тело израђено од алуминијума, аутоматско избацивање пулпе у депозит
који се налази у саставу апарата, улаз за воће мин. Fi 55mm (улаз за целе
јабуке), базен, кош и филтер од иноха, асинхрони мотор: могућност
континуираног рада и термозаштите, контејнер за пулпу капацитета мин. 6
лит., снага мин. 700W, брзина окретања мин. 3000rpm, висина посуде за сок
мин. 160 мм

3.

1 ком

Топли сто
Карактеристике: електрични топли сто са једностраним клизним вратима
на металним точкићима, носећа конструкција од иноха увучена у односу на
радну плочу мин. 2 цм, опремљен вентилационим системом који омогућава
равномерно ширење топлог ваздуха и уједначену температуру, контролна
табла са термостатом и контролним лампицама, димензије 160х60х85цм

4.

1 ком

1 ком

Ваљак за пеглање
Карактеристике: радна ширина ролне мин. 1000мм, пречник ролне мин.
250мм, капацитет 25 кг/сат, брзина пеглања 1-10м/мин., памучно платно,
снага грејача мин. 4.6 KW, димензије 1512х720х1100мм, тежина 140кг
(±5%)

1 ком
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5.

Фритеза
Карактеристике: стона фритеза са два базена, базен и поклопац од
нерђајућег кисело отпорног челика, сигурносни термостат, димензије
апарата (ш/д/в): 38х42х33цм, капацитет уља: 4+4 лит. (бруто 6+6 лит.),
капацитет корпе: 0,5 кг, снага: 2,5 + 2,5 kW

6.

Машина за прање чаша
Карактеристике: постављање чаша за прање фронтално, висина чаше коју
машина може да прими: мaкс. 275мм, димензије кошаре мин. 370х370мм,
течни детерџент за машинско прање посуђа, две дозирне пумпе: за
повлачење детерџента и за повлачење сјаја, са депуратором, врата са
дуплим зидом, сигурносна врата, капацитет прања: 30 кошара/сат,
димензије машине (в/ш/д): 700х555х470мм (±5%), укупна снага: мин.
2590W, снага грејача бојлера мин. 2400W, капацитет бојлера: мин. 3 л,
капацитет казана: мин. 8 л

7.

1 ком

Миксер
Карактеристике: мултифункционални миксер, потпуно метална
конструкција, стабилан, планетарно окретање за брзо и темељито
миксовање, ергономски обликована дршка посуде, посуда од inox-a
запремине 5 л (±5%), три наставка (кука, лопатица и мутилица), могућност
прикључивања додатака (за сецкање, рендање и млевење), Снага: минимум
300 W, Напајање: 220-240 V, подесиви број обртаја у опсегу од минимум 58
до максимум 220 обт/мин

9.

1 ком

Штапни миксер
Карактеристике: мотор минимум 750W, нога за мешање од нерђајућег
челика, наставак за мешање и сецкање, минимум 12 брзина, турбо дугме за
највећу снагу, једноставно уклањање ноге за мешање, могућност прања
ноге за мешање и додатног прибора (изузев дела са мотором) у машини за
судове, мерна посуда

8.

2 ком

1 ком

Дигитална вага
Карактеристике: без обрачуна цене, капацитет мерења: 2кг/1г, 5кг/2г,
10кг/5г, 20кг/10г, дисплеј ЛЦД са пет цифара, напајање: батеријско 1.5 V x
6 или адаптер 220VAC/9VDC,300мА

10. Микроталасна пећница
Карактеристике: са грилом, електронско управљање, запремина мин. 23
лит., прикључна снага мин. 1400W, функција одмрзавања према тежини,
сат, осветљење, димензије спољашњости (ш/в/д): 48.9 х 27.5 х 39цм (±5%)
11. Микроталасна пећница
Карактеристике: механичко управљање, капацитет мин. 17 лит, снага
микроталаса мин. 700 W, пречник тањира мин. 24,5 цм, осветљење
12. Усисивач
Карактеристике: усисивач са кесом, смештај прашине: папирна кеса,
управљање са дугметом за регулацију, снага мотора мин. 1600 W, усисна
снага мин. 330 W, запремина кесе мин. 3,5 лит., проток ваздуха 35 лит/сек.,
гумирани точкови, радијус рада мин. 10 мет., универзална четка, метална
цев, прикључни кабл
13. Усисивач
Карактеристике: усисивач за суво и мокро усисавање, контејнер
запремине мин. 35 лит., PES филтерски систем за прелазак са сувог на
мокро усисавање без замена филтера, без додатног прибора, проток

1 ком

1 ком

5 ком

2 ком

2 ком
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ваздуха: мин. 61 лит./сек., усисна снага: мин. 230 mbar, снага мотора: мин.
1380 W, дужина стријног кабла: мин. 7,5 мет., ниво буке: мах. 70 dB,
тежина: мах. 12 кг
14. Радијатор
Карактеристике: уљни радијатор, мин. 11 ребара, снага мин. 2500 W,
снага вентилатора мин. 400 W, напајање: 230V/50Hz, брзо загревање,
термостат, точкићи и ручке за преношење, место за одлагање кабла
15. Индукциони решо
Карактеристике: број грејних плоча: 2, снага: мин. 3400W, сензорско
управљање на додир, подешавање температуре, тајмер плоче, лева
индукцијска грејна површина: 26 цм, мин. 2000 W, десна индукцијска
грејна површина: 26 цм, мин 1400 W, димензије: 60х6х38 цм
16. Решо
Карактеристике: број грејних плоча: 2, снага мин. 2500 W, температура
грејних плоча мин 500ºС, термостат за подешавање температуре, индикатор
рада, грејне плоче од ливеног гвожђа
17. Веш машина
Карактеристике: Самостални апарат, Енергетски разред: минимум А++,
Капацитет минимум 6 кг, Еко Систем, Центрифуга: минимум 1000
обрт/мин, подесив број обртаја центрифуге, Додатно испирање, Предпрање,
Пумпа СТОП, Подешавање температуре помоћу дугмета програматора,
Натапање: Туш систем, Сенсор IQ / Senso Care сензорска технологија,
UseLogic, Колекторски мотор, Аутоматска контрола нивоа воде, Carbotex
када, Запремина бубња: ≈ 42 л, Пречник врата: минимум 34 цм, Угао
отварања врата: 180°, Контрола стабилности (SCS), Дозирна посуда са три
преграде,
ЛЕД индикатор,
Сервисна дијагностика,
Програми:
Памук/Шарен и осетљив веш /Вуна/Ручно прање/Ouick, Предпрање,
Испирање, Омекшавање, Избацивање воде, Цеђење, Еcо програм 30°Ц,
сигурносно закључавање одабраног програма, Боја: бела
18. Електрични шпорет
Карактеристике: самостални апарат, енергетска класа мин. А, 4 рингле за
кување: мин. 2 кW (180мм), 1 кW (145мм), 1 кW (145мм) и 1,5 кW (180мм),
вентилаторска (мултифункцијска) рерна: мин. 48 л, управљање механичко,
двоструко стакло на вратима, доњи и горњи грејач са вентилатором,
мрежна решетка, функција самочишћења, приближне димензије (ш/в/д):
50х85х60цм
19. Уградна равна плоча
Карактеристике: 2 електричне зоне за кување, апсорбована снага мин.
2900 W, Luce Glass, материјал плоче: керамичко стакло, завршница плоче
са рамом, тип подешавања: 6 нивоа снаге, индикатор преостале топлоте,
дужина кабла мин. 1 мет., димензије ш/в/д: 30х7.5х51цм
20. Фрижидер комбиновани
Карактеристике: енергетска класа: минимум А, укупна запремина: 171 л,
запремина фрижидера: 134 л, запремина замрзивача: 36 л, Боја: бела, 4
стаклене полице, посуда за поврће, посуда за флаше без држача
21. Фрижидер комбиновани
Карактеристике: енергетска класа мин. А, бруто запремина: 234 л, нето
запремина: 183 л, нето запремина коморе: 49 л, боја бела, могућност

2 ком

1 ком

7 ком

1 ком

2 ком

2 ком

6 ком

2 ком
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отварања врата лево и десно, отапање: аутоматско, унутрашње светло,
подесиве ногице, 4 стаклене полице, 2 посуде за поврће
22. Фрижидер - мини бар
Карактеристике: енергетска класа А++, нето запремина: 45 л, боја: бела,
климатска класа: ST/N (од +16ºС до + 38ºС), радни флуид: гас R600a,
механичка контрола температуре, ногице подесиве по висини, издвојена
комора за замрзавање, димензије (ш/в/д): 47.2х49.2х45цм
23. Фрижидер са комором
Карактеристике: фрижидер са комором за замрзавање, одлеђивање
фрижидера аутоматско, одлеђивање коморе ручно енергетски разред мин.
А, укупна запремина 91 л, запремина фрижидера нето 76 л, запремина
замрзивача нето 10 л, регулисање температуре, осветљење, 1 жичана
полица у фрижидеру, 1 фиока за воће и поврће, променљив смер отварања
врата, број компресора 1
24. Фрижидер
Карактеристике: енергетска класа минимум А, бруто запремина: 135 л,
боја бела, могућност отварања врата лево и десно, отапање аутоматско,
унутрашње светло, подесиве ногице, 3 полице, 1 посуда за поврће

1 ком

2 ком

8 ком

НАПОМЕНА:
- Понуђач је у обавези да на слободној линији у техничкој спецификацији конкурсне документације
упише тачан назив понуђеног модела, иначе ће наручилац његову понуду одбити као неприхватљиву.

- За понуђена добра обавезно доставити извод из каталога, технички лист или други документ
којим се потврђују тражене карактеристике, иначе ће наручилац његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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II -oбрасцу понуде ( образац 7) из конкурсне документације мења се текст тако да гласи:

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
Ред.
број

Опис

1. 1Тостер
. Карактеристике: преклопни, једноделни,
ребраста горња и доња плоча, максимална
радна температура 300。С, снага мин. 2,5
KW, напон 230V/50Hz, димензије радне
плоче:
26х24цм
(±5%),
сигурносни
термостат
Назив понуђеног модела:
______________________________________
2. 2Соковник
. Карактеристике: центрифугална машина за
цеђење сока из воћа и поврћа, тело израђено
од алуминијума, аутоматско избацивање
пулпе у депозит који се налази у саставу
апарата, улаз за воће мин. Fi 55mm (улаз за
целе јабуке), базен, кош и филтер од иноха,
асинхрони мотор: могућност континуираног
рада и термозаштите, контејнер за пулпу
капацитета мин. 6 лит., снага мин. 700W,
брзина окретања мин. 3000rpm, висина
посуде за сок мин. 160 мм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
3. 3Топли сто
. Карактеристике: електрични топли сто са
једностраним клизним вратима на металним
точкићима, носећа конструкција од иноха
увучена у односу на радну плочу мин. 2 цм,
опремљен вентилационим системом који
омогућава равномерно ширење топлог
ваздуха
и
уједначену
температуру,
контролна табла са термостатом и
контролним
лампицама,
димензије
160х60х85цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
4. 4Ваљак за пеглање
. Карактеристике: радна ширина ролне мин.
1000мм, пречник ролне мин. 250мм,
капацитет 25 кг/сат, брзина пеглања 110м/мин., памучно платно, снага грејача

Потребна
количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

1 ком

1 ком

1 ком

1 ком
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мин. 4.6 KW, димензије 1512х720х1100мм,
тежина 140кг (±5%)
Назив понуђеног модела:
______________________________________
5. 5Фритеза
. Карактеристике: стона фритеза са два
базена, базен и поклопац од нерђајућег
кисело отпорног челика, сигурносни
термостат, димензије апарата (ш/д/в):
38х42х33цм, капацитет уља: 4+4 лит. (бруто
6+6 лит.), капацитет корпе: 0,5 кг, снага: 2,5
+ 2,5 kW
Назив понуђеног модела:
______________________________________
6. 6Машина за прање чаша
. Карактеристике: постављање чаша за
прање фронтално, висина чаше коју машина
може да прими: мaкс. 275мм, димензије
кошаре мин. 370х370мм, течни детерџент за
машинско прање посуђа, две дозирне пумпе:
за повлачење детерџента и за повлачење
сјаја, са депуратором, врата са дуплим
зидом, сигурносна врата, капацитет прања:
30 кошара/сат, димензије машине (в/ш/д):
700х555х470мм (±5%), укупна снага: мин.
2590W, снага грејача бојлера мин. 2400W,
капацитет бојлера: мин. 3 л, капацитет
казана: мин. 8 л
Назив понуђеног модела:
______________________________________
7. 1Штапни миксер
. Карактеристике: мотор минимум 750W,
нога за мешање од нерђајућег челика,
наставак за мешање и сецкање, минимум 12
брзина, турбо дугме за највећу снагу,
једноставно уклањање ноге за мешање,
могућност прања ноге за мешање и додатног
прибора (изузев дела са мотором) у машини
за судове, мерна посуда
Назив понуђеног модела:
______________________________________
8. 2Миксер
. Карактеристике:
мултифункционални
миксер, потпуно метална конструкција,
стабилан, планетарно окретање за брзо и
темељито
миксовање,
ергономски
обликована дршка посуде, посуда од inox-a
запремине 5 л (±5%), три наставка (кука,
лопатица
и
мутилица),
могућност
прикључивања додатака (за сецкање,

2 ком

1 ком

1 ком

1 ком
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рендање и млевење), Снага: минимум 300
W, Напајање: 220-240 V, подесиви број
обртаја у опсегу од минимум 58 до
максимум 220 обт/мин
Назив понуђеног модела:
______________________________________
9. 3Дигитална вага
. Карактеристике: без обрачуна цене,
капацитет мерења: 2кг/1г, 5кг/2г, 10кг/5г,
20кг/10г, дисплеј ЛЦД са пет цифара,
напајање: батеријско 1.5 V x 6 или адаптер
220VAC/9VDC,300мА
Назив понуђеног модела:
______________________________________
10. 4Микроталасна пећница
. Карактеристике: са грилом, електронско
управљање, запремина мин. 23 лит.,
прикључна снага мин. 1400W, функција
одмрзавања према тежини, сат, осветљење,
димензије спољашњости (ш/в/д): 48.9 х 27.5
х 39цм (±5%)
Назив понуђеног модела:
______________________________________
11. 5Микроталасна пећница
. Карактеристике: механичко управљање,
капацитет мин. 17 лит, снага микроталаса
мин. 700 W, пречник тањира мин. 24,5 цм,
осветљење
Назив понуђеног модела:
______________________________________
12. 6Усисивач
. Карактеристике: усисивач са кесом,
смештај прашине: папирна кеса, управљање
са дугметом за регулацију, снага мотора
мин. 1600 W, усисна снага мин. 330 W,
запремина кесе мин. 3,5 лит., проток ваздуха
35 лит/сек., гумирани точкови, радијус рада
мин. 10 мет., универзална четка, метална
цев, прикључни кабл
Назив понуђеног модела:
______________________________________
13. 7Усисивач
. Карактеристике: усисивач за суво и мокро
усисавање, контејнер запремине мин. 35
лит., PES филтерски систем за прелазак са
сувог на мокро усисавање без замена
филтера, без додатног прибора, проток
ваздуха: мин. 61 лит./сек., усисна снага:
мин. 230 mbar, снага мотора: мин. 1380 W,
дужина стријног кабла: мин. 7,5 мет., ниво
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буке: мах. 70 dB, тежина: мах. 12 кг
Назив понуђеног модела:
______________________________________
14. 8Радијатор
. Карактеристике: уљни радијатор, мин. 11
ребара, снага мин. 2500 W, снага
вентилатора мин. 400 W, напајање:
230V/50Hz,
брзо загревање, термостат,
точкићи и ручке за преношење, место за
одлагање кабла
Назив понуђеног модела:
______________________________________
15. 9Индукциони решо
. Карактеристике: број грејних плоча: 2,
снага: мин. 3400W, сензорско управљање на
додир, подешавање температуре, тајмер
плоче, лева индукцијска грејна површина:
26 цм, мин. 2000 W, десна индукцијска
грејна површина: 26 цм, мин 1400 W,
димензије: 60х6х38 цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
16. 1Решо
0Карактеристике: број грејних плоча: 2,
. снага мин. 2500 W, температура грејних
плоча мин 500ºС, термостат за подешавање
температуре, индикатор рада, грејне плоче
од ливеног гвожђа
Назив понуђеног модела:
______________________________________
17. 1Веш машина
1Карактеристике:
Самостални
апарат,
. Енергетски
разред:
минимум
А++,
Капацитет минимум 6 кг, Еко Систем,
Центрифуга: минимум 1000 обрт/мин,
подесив број обртаја центрифуге, Додатно
испирање, Предпрање, Пумпа СТОП,
Подешавање температуре помоћу дугмета
програматора, Натапање: Туш систем,
Сенсор IQ / Senso Care сензорска
технологија, UseLogic, Колекторски мотор,
Аутоматска контрола нивоа воде, Carbotex
када, Запремина бубња: ≈ 42 л, Пречник
врата: минимум 34 цм, Угао отварања врата:
180°, Контрола стабилности (SCS), Дозирна
посуда са три преграде, ЛЕД индикатор,
Сервисна
дијагностика,
Програми:
Памук/Шарен и осетљив веш /Вуна/Ручно
прање/Ouick,
Предпрање,
Испирање,
Омекшавање, Избацивање воде, Цеђење,
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Еcо програм 30°Ц, сигурносно закључавање
одабраног програма, Боја: бела
Назив понуђеног модела:
______________________________________
18. 1Електрични шпорет
2Карактеристике:
самостални
апарат,
. енергетска класа мин. А, 4 рингле за кување:
мин. 2 кW (180мм), 1 кW (145мм), 1 кW
(145мм) и 1,5 кW (180мм), вентилаторска
(мултифункцијска) рерна: мин. 48 л,
управљање механичко, двоструко стакло на
вратима, доњи и горњи грејач са
вентилатором, мрежна решетка, функција
самочишћења,
приближне
димензије
(ш/в/д): 50х85х60цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
19. 1Уградна равна плоча
3Карактеристике: 2 електричне зоне за
. кување, апсорбована снага мин. 2900 W,
Luce Glass, материјал плоче: керамичко
стакло, завршница плоче са рамом, тип
подешавања: 6 нивоа снаге, индикатор
преостале топлоте, дужина кабла мин. 1
мет., димензије ш/в/д: 30х7.5х51цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
20. 1Фрижидер комбиновани
4Карактеристике:
енергетска
класа:
. минимум А, укупна запремина: 171 л,
запремина фрижидера: 134 л, запремина
замрзивача: 36 л, Боја: бела, 4 стаклене
полице, посуда за поврће, посуда за флаше
без држача
Назив понуђеног модела:
______________________________________
21. 1Фрижидер комбиновани
5Карактеристике: енергетска класа мин. А,
. бруто запремина: 234 л, нето запремина: 183
л, нето запремина коморе: 49 л, боја бела,
могућност отварања врата лево и десно,
отапање: аутоматско, унутрашње светло,
подесиве ногице, 4 стаклене полице, 2
посуде за поврће
Назив понуђеног модела:
______________________________________
22. 1Фрижидер - мини бар
6Карактеристике: енергетска класа А++,
. нето запремина: 45 л, боја: бела, климатска
класа: ST/N (од +16ºС до + 38ºС), радни
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флуид: гас R600a, механичка контрола
температуре, ногице подесиве по висини,
издвојена комора за замрзавање, димензије
(ш/в/д): 47.2х49.2х45цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
23. 1Фрижидер са комором
7Карактеристике: фрижидер са комором за
. замрзавање,
одлеђивање
фрижидера
аутоматско, одлеђивање коморе ручно
енергетски разред мин. А, укупна запремина
91 л, запремина фрижидера нето 76 л,
запремина замрзивача нето 10 л, регулисање 2 ком
температуре, осветљење, 1 жичана полица у
фрижидеру, 1 фиока за воће и поврће,
променљив смер отварања врата, број
компресора 1
Назив понуђеног модела:
______________________________________
24. 1Фрижидер
8Карактеристике:
енергетска
класа
. минимум А, бруто запремина: 135 л, боја
бела, могућност отварања врата лево и
десно, отапање аутоматско, унутрашње 8 ком
светло, подесиве ногице, 3 полице, 1 посуда
за поврће
Назив понуђеног модела:
______________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
ПДВ по стопи од ____ %
УКУПНО ЗА УПЛАТУ

Датум

Потпис
МП

________________

________________

НАПОМЕНА:
- Понуђач је у обавези да на слободној линији у техничкој спецификацији конкурсне документације
упише тачан назив понуђеног модела, иначе ће наручилац његову понуду одбити као неприхватљиву.

- За понуђена добра обавезно доставити извод из каталога, технички лист или други документ
којим се потврђују тражене карактеристике, иначе ће наручилац његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Прилог: измењени обрасци 4. и 7.
Члан Комисије за јавну набавку
Милан Ђаконовић
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред.
број
1.

Потребна
количина

Опис
Тостер
Карактеристике: преклопни, једноделни, ребраста горња и доња плоча,
максимална радна температура 300。С, снага мин. 2,5 KW, напон
230V/50Hz, димензије радне плоче: 26х24цм (±5%), сигурносни термостат

2.

Соковник
Карактеристике: центрифугална машина за цеђење сока из воћа и поврћа,
тело израђено од алуминијума, аутоматско избацивање пулпе у депозит
који се налази у саставу апарата, улаз за воће мин. Fi 55mm (улаз за целе
јабуке), базен, кош и филтер од иноха, асинхрони мотор: могућност
континуираног рада и термозаштите, контејнер за пулпу капацитета мин. 6
лит., снага мин. 700W, брзина окретања мин. 3000rpm, висина посуде за сок
мин. 160 мм

3.

2 ком

Машина за прање чаша
Карактеристике: постављање чаша за прање фронтално, висина чаше коју
машина може да прими: мaкс. 275мм, димензије кошаре мин. 370х370мм,
течни детерџент за машинско прање посуђа, две дозирне пумпе: за
повлачење детерџента и за повлачење сјаја, са депуратором, врата са
дуплим зидом, сигурносна врата, капацитет прања: 30 кошара/сат,
димензије машине (в/ш/д): 700х555х470мм (±5%), укупна снага: мин.
2590W, снага грејача бојлера мин. 2400W, капацитет бојлера: мин. 3 л,
капацитет казана: мин. 8 л

7.

1 ком

Фритеза
Карактеристике: стона фритеза са два базена, базен и поклопац од
нерђајућег кисело отпорног челика, сигурносни термостат, димензије
апарата (ш/д/в): 38х42х33цм, капацитет уља: 4+4 лит. (бруто 6+6 лит.),
капацитет корпе: 0,5 кг, снага: 2,5 + 2,5 kW

6.

1 ком

Ваљак за пеглање
Карактеристике: радна ширина ролне мин. 1000мм, пречник ролне мин.
250мм, капацитет 25 кг/сат, брзина пеглања 1-10м/мин., памучно платно,
снага грејача мин. 4.6 KW, димензије 1512х720х1100мм, тежина 140кг
(±5%)

5.

1 ком

Топли сто
Карактеристике: електрични топли сто са једностраним клизним вратима
на металним точкићима, носећа конструкција од иноха увучена у односу на
радну плочу мин. 2 цм, опремљен вентилационим системом који омогућава
равномерно ширење топлог ваздуха и уједначену температуру, контролна
табла са термостатом и контролним лампицама, димензије 160х60х85цм

4.

1 ком

1 ком

Штапни миксер
Карактеристике: мотор минимум 750W, нога за мешање од нерђајућег
челика, наставак за мешање и сецкање, минимум 12 брзина, турбо дугме за
највећу снагу, једноставно уклањање ноге за мешање, могућност прања
ноге за мешање и додатног прибора (изузев дела са мотором) у машини за
судове, мерна посуда

1 ком
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8.

Миксер
Карактеристике: мултифункционални миксер, потпуно метална
конструкција, стабилан, планетарно окретање за брзо и темељито
миксовање, ергономски обликована дршка посуде, посуда од inox-a
запремине 5 л (±5%), три наставка (кука, лопатица и мутилица), могућност
прикључивања додатака (за сецкање, рендање и млевење), Снага: минимум
300 W, Напајање: 220-240 V, подесиви број обртаја у опсегу од минимум 58
до максимум 220 обт/мин

9.

1 ком

Дигитална вага
Карактеристике: без обрачуна цене, капацитет мерења: 2кг/1г, 5кг/2г,
10кг/5г, 20кг/10г, дисплеј ЛЦД са пет цифара, напајање: батеријско 1.5 V x
6 или адаптер 220VAC/9VDC,300мА

10. Микроталасна пећница
Карактеристике: са грилом, електронско управљање, запремина мин. 23
лит., прикључна снага мин. 1400W, функција одмрзавања према тежини,
сат, осветљење, димензије спољашњости (ш/в/д): 48.9 х 27.5 х 39цм (±5%)
11. Микроталасна пећница
Карактеристике: механичко управљање, капацитет мин. 17 лит, снага
микроталаса мин. 700 W, пречник тањира мин. 24,5 цм, осветљење
12. Усисивач
Карактеристике: усисивач са кесом, смештај прашине: папирна кеса,
управљање са дугметом за регулацију, снага мотора мин. 1600 W, усисна
снага мин. 330 W, запремина кесе мин. 3,5 лит., проток ваздуха 35 лит/сек.,
гумирани точкови, радијус рада мин. 10 мет., универзална четка, метална
цев, прикључни кабл
13. Усисивач
Карактеристике: усисивач за суво и мокро усисавање, контејнер
запремине мин. 35 лит., PES филтерски систем за прелазак са сувог на
мокро усисавање без замена филтера, без додатног прибора, проток
ваздуха: мин. 61 лит./сек., усисна снага: мин. 230 mbar, снага мотора: мин.
1380 W, дужина стријног кабла: мин. 7,5 мет., ниво буке: мах. 70 dB,
тежина: мах. 12 кг
14. Радијатор
Карактеристике: уљни радијатор, мин. 11 ребара, снага мин. 2500 W,
снага вентилатора мин. 400 W, напајање: 230V/50Hz, брзо загревање,
термостат, точкићи и ручке за преношење, место за одлагање кабла
15. Индукциони решо
Карактеристике: број грејних плоча: 2, снага: мин. 3400W, сензорско
управљање на додир, подешавање температуре, тајмер плоче, лева
индукцијска грејна површина: 26 цм, мин. 2000 W, десна индукцијска
грејна површина: 26 цм, мин 1400 W, димензије: 60х6х38 цм
16. Решо
Карактеристике: број грејних плоча: 2, снага мин. 2500 W, температура
грејних плоча мин 500ºС, термостат за подешавање температуре, индикатор
рада, грејне плоче од ливеног гвожђа
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17. Веш машина
Карактеристике: Самостални апарат, Енергетски разред: минимум А++,
Капацитет минимум 6 кг, Еко Систем, Центрифуга: минимум 1000
обрт/мин, подесив број обртаја центрифуге, Додатно испирање, Предпрање,
Пумпа СТОП, Подешавање температуре помоћу дугмета програматора,
Натапање: Туш систем, Сенсор IQ / Senso Care сензорска технологија,
UseLogic, Колекторски мотор, Аутоматска контрола нивоа воде, Carbotex
када, Запремина бубња: ≈ 42 л, Пречник врата: минимум 34 цм, Угао
отварања врата: 180°, Контрола стабилности (SCS), Дозирна посуда са три
преграде,
ЛЕД индикатор,
Сервисна дијагностика,
Програми:
Памук/Шарен и осетљив веш /Вуна/Ручно прање/Ouick, Предпрање,
Испирање, Омекшавање, Избацивање воде, Цеђење, Еcо програм 30°Ц,
сигурносно закључавање одабраног програма, Боја: бела
18. Електрични шпорет
Карактеристике: самостални апарат, енергетска класа мин. А, 4 рингле за
кување: мин. 2 кW (180мм), 1 кW (145мм), 1 кW (145мм) и 1,5 кW (180мм),
вентилаторска (мултифункцијска) рерна: мин. 48 л, управљање механичко,
двоструко стакло на вратима, доњи и горњи грејач са вентилатором,
мрежна решетка, функција самочишћења, приближне димензије (ш/в/д):
50х85х60цм
19. Уградна равна плоча
Карактеристике: 2 електричне зоне за кување, апсорбована снага мин.
2900 W, Luce Glass, материјал плоче: керамичко стакло, завршница плоче
са рамом, тип подешавања: 6 нивоа снаге, индикатор преостале топлоте,
дужина кабла мин. 1 мет., димензије ш/в/д: 30х7.5х51цм
20. Фрижидер комбиновани
Карактеристике: енергетска класа: минимум А, укупна запремина: 171 л,
запремина фрижидера: 134 л, запремина замрзивача: 36 л, Боја: бела, 4
стаклене полице, посуда за поврће, посуда за флаше без држача
21. Фрижидер комбиновани
Карактеристике: енергетска класа мин. А, бруто запремина: 234 л, нето
запремина: 183 л, нето запремина коморе: 49 л, боја бела, могућност
отварања врата лево и десно, отапање: аутоматско, унутрашње светло,
подесиве ногице, 4 стаклене полице, 2 посуде за поврће
22. Фрижидер - мини бар
Карактеристике: енергетска класа А++, нето запремина: 45 л, боја: бела,
климатска класа: ST/N (од +16ºС до + 38ºС), радни флуид: гас R600a,
механичка контрола температуре, ногице подесиве по висини, издвојена
комора за замрзавање, димензије (ш/в/д): 47.2х49.2х45цм
23. Фрижидер са комором
Карактеристике: фрижидер са комором за замрзавање, одлеђивање
фрижидера аутоматско, одлеђивање коморе ручно енергетски разред мин.
А, укупна запремина 91 л, запремина фрижидера нето 76 л, запремина
замрзивача нето 10 л, регулисање температуре, осветљење, 1 жичана
полица у фрижидеру, 1 фиока за воће и поврће, променљив смер отварања
врата, број компресора 1
24. Фрижидер
Карактеристике: енергетска класа минимум А, бруто запремина: 135 л,

1 ком

2 ком

2 ком

6 ком

2 ком

1 ком

2 ком

8 ком
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боја бела, могућност отварања врата лево и десно, отапање аутоматско,
унутрашње светло, подесиве ногице, 3 полице, 1 посуда за поврће
НАПОМЕНА:
- Понуђач је у обавези да на слободној линији у техничкој спецификацији конкурсне документације
упише тачан назив понуђеног модела, иначе ће наручилац његову понуду одбити као неприхватљиву.

- За понуђена добра обавезно доставити извод из каталога, технички лист или други документ
којим се потврђују тражене карактеристике, иначе ће наручилац његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

П О Н У Д А
бр. ______________ од _______________
1) Општи подаци о понуђачу:
-Назив понуђача: ________________________________________________________________
- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________
-Матични број понуђача: ________________________________________________________
- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________
- Име особе за контакт: ______________________________________________________
- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________
- Телефон: ___________________________________________
- Телефакс: ___________________________________________
- Број рачуна понуђача и назив банке: ___________________________________________
- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________
2) Понуду дајем:
- заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) као заједничку понуду:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
в) са подизвођачем:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана
у динарима без ПДВ-а: __________________________________________________________________
4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана
у динарима са ПДВ-ом: _________________________________________________________________
5) Рок и начин плаћања: по извршеном квалитативном пријему, а најкасније у року од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре.
6) Рок и место испоруке: _______________ од дана закључења уговора на паритету fco магацин
Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.
7) Квалитативни пријем добара: до 7 дана од дана испоруке.
8) Гарантни рок (не може бити краћи од рока који даје произвођач добaра):__________________
_________________________________ од дана сачињавања записника о квалитативном пријему.
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда): _____________________дана
Напомена понуђача:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Ред.
број

Опис

1. 1Тостер
. Карактеристике: преклопни, једноделни,
ребраста горња и доња плоча, максимална
радна температура 300。С, снага мин. 2,5
KW, напон 230V/50Hz, димензије радне
плоче:
26х24цм
(±5%),
сигурносни
термостат
Назив понуђеног модела:
______________________________________
2. 2Соковник
. Карактеристике: центрифугална машина за
цеђење сока из воћа и поврћа, тело израђено
од алуминијума, аутоматско избацивање
пулпе у депозит који се налази у саставу
апарата, улаз за воће мин. Fi 55mm (улаз за
целе јабуке), базен, кош и филтер од иноха,
асинхрони мотор: могућност континуираног
рада и термозаштите, контејнер за пулпу
капацитета мин. 6 лит., снага мин. 700W,
брзина окретања мин. 3000rpm, висина
посуде за сок мин. 160 мм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
3. 3Топли сто
. Карактеристике: електрични топли сто са
једностраним клизним вратима на металним
точкићима, носећа конструкција од иноха
увучена у односу на радну плочу мин. 2 цм,
опремљен вентилационим системом који
омогућава равномерно ширење топлог
ваздуха
и
уједначену
температуру,
контролна табла са термостатом и
контролним
лампицама,
димензије
160х60х85цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
4. 4Ваљак за пеглање
. Карактеристике: радна ширина ролне мин.
1000мм, пречник ролне мин. 250мм,
капацитет 25 кг/сат, брзина пеглања 110м/мин., памучно платно, снага грејача
мин. 4.6 KW, димензије 1512х720х1100мм,
тежина 140кг (±5%)
Назив понуђеног модела:
______________________________________

Потребна
количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

1 ком

1 ком

1 ком

1 ком
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5. 5Фритеза
. Карактеристике: стона фритеза са два
базена, базен и поклопац од нерђајућег
кисело отпорног челика, сигурносни
термостат, димензије апарата (ш/д/в):
38х42х33цм, капацитет уља: 4+4 лит. (бруто
6+6 лит.), капацитет корпе: 0,5 кг, снага: 2,5
+ 2,5 kW
Назив понуђеног модела:
______________________________________
6. 6Машина за прање чаша
. Карактеристике: постављање чаша за
прање фронтално, висина чаше коју машина
може да прими: мaкс. 275мм, димензије
кошаре мин. 370х370мм, течни детерџент за
машинско прање посуђа, две дозирне пумпе:
за повлачење детерџента и за повлачење
сјаја, са депуратором, врата са дуплим
зидом, сигурносна врата, капацитет прања:
30 кошара/сат, димензије машине (в/ш/д):
700х555х470мм (±5%), укупна снага: мин.
2590W, снага грејача бојлера мин. 2400W,
капацитет бојлера: мин. 3 л, капацитет
казана: мин. 8 л
Назив понуђеног модела:
______________________________________
7. 1Штапни миксер
. Карактеристике: мотор минимум 750W,
нога за мешање од нерђајућег челика,
наставак за мешање и сецкање, минимум 12
брзина, турбо дугме за највећу снагу,
једноставно уклањање ноге за мешање,
могућност прања ноге за мешање и додатног
прибора (изузев дела са мотором) у машини
за судове, мерна посуда
Назив понуђеног модела:
______________________________________
8. 2Миксер
. Карактеристике:
мултифункционални
миксер, потпуно метална конструкција,
стабилан, планетарно окретање за брзо и
темељито
миксовање,
ергономски
обликована дршка посуде, посуда од inox-a
запремине 5 л (±5%), три наставка (кука,
лопатица
и
мутилица),
могућност
прикључивања додатака (за сецкање,
рендање и млевење), Снага: минимум 300
W, Напајање: 220-240 V, подесиви број
обртаја у опсегу од минимум 58 до
максимум 220 обт/мин

2 ком

1 ком

1 ком

1 ком
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Назив понуђеног модела:
______________________________________
9. 3Дигитална вага
. Карактеристике: без обрачуна цене,
капацитет мерења: 2кг/1г, 5кг/2г, 10кг/5г,
20кг/10г, дисплеј ЛЦД са пет цифара,
напајање: батеријско 1.5 V x 6 или адаптер
220VAC/9VDC,300мА
Назив понуђеног модела:
______________________________________
10. 4Микроталасна пећница
. Карактеристике: са грилом, електронско
управљање, запремина мин. 23 лит.,
прикључна снага мин. 1400W, функција
одмрзавања према тежини, сат, осветљење,
димензије спољашњости (ш/в/д): 48.9 х 27.5
х 39цм (±5%)
Назив понуђеног модела:
______________________________________
11. 5Микроталасна пећница
. Карактеристике: механичко управљање,
капацитет мин. 17 лит, снага микроталаса
мин. 700 W, пречник тањира мин. 24,5 цм,
осветљење
Назив понуђеног модела:
______________________________________
12. 6Усисивач
. Карактеристике: усисивач са кесом,
смештај прашине: папирна кеса, управљање
са дугметом за регулацију, снага мотора
мин. 1600 W, усисна снага мин. 330 W,
запремина кесе мин. 3,5 лит., проток ваздуха
35 лит/сек., гумирани точкови, радијус рада
мин. 10 мет., универзална четка, метална
цев, прикључни кабл
Назив понуђеног модела:
______________________________________
13. 7Усисивач
. Карактеристике: усисивач за суво и мокро
усисавање, контејнер запремине мин. 35
лит., PES филтерски систем за прелазак са
сувог на мокро усисавање без замена
филтера, без додатног прибора, проток
ваздуха: мин. 61 лит./сек., усисна снага:
мин. 230 mbar, снага мотора: мин. 1380 W,
дужина стријног кабла: мин. 7,5 мет., ниво
буке: мах. 70 dB, тежина: мах. 12 кг
Назив понуђеног модела:
______________________________________

1 ком

1 ком

5 ком

2 ком

2 ком
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14. 8Радијатор
. Карактеристике: уљни радијатор, мин. 11
ребара, снага мин. 2500 W, снага
вентилатора мин. 400 W, напајање:
230V/50Hz,
брзо загревање, термостат,
точкићи и ручке за преношење, место за
одлагање кабла
Назив понуђеног модела:
______________________________________
15. 9Индукциони решо
. Карактеристике: број грејних плоча: 2,
снага: мин. 3400W, сензорско управљање на
додир, подешавање температуре, тајмер
плоче, лева индукцијска грејна површина:
26 цм, мин. 2000 W, десна индукцијска
грејна површина: 26 цм, мин 1400 W,
димензије: 60х6х38 цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
16. 1Решо
0Карактеристике: број грејних плоча: 2,
. снага мин. 2500 W, температура грејних
плоча мин 500ºС, термостат за подешавање
температуре, индикатор рада, грејне плоче
од ливеног гвожђа
Назив понуђеног модела:
______________________________________
17. 1Веш машина
1Карактеристике:
Самостални
апарат,
. Енергетски
разред:
минимум
А++,
Капацитет минимум 6 кг, Еко Систем,
Центрифуга: минимум 1000 обрт/мин,
подесив број обртаја центрифуге, Додатно
испирање, Предпрање, Пумпа СТОП,
Подешавање температуре помоћу дугмета
програматора, Натапање: Туш систем,
Сенсор IQ / Senso Care сензорска
технологија, UseLogic, Колекторски мотор,
Аутоматска контрола нивоа воде, Carbotex
када, Запремина бубња: ≈ 42 л, Пречник
врата: минимум 34 цм, Угао отварања врата:
180°, Контрола стабилности (SCS), Дозирна
посуда са три преграде, ЛЕД индикатор,
Сервисна
дијагностика,
Програми:
Памук/Шарен и осетљив веш /Вуна/Ручно
прање/Ouick,
Предпрање,
Испирање,
Омекшавање, Избацивање воде, Цеђење,
Еcо програм 30°Ц, сигурносно закључавање
одабраног програма, Боја: бела
Назив понуђеног модела:

2 ком

1 ком

7 ком

1 ком
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______________________________________
18. 1Електрични шпорет
2Карактеристике:
самостални
апарат,
. енергетска класа мин. А, 4 рингле за кување:
мин. 2 кW (180мм), 1 кW (145мм), 1 кW
(145мм) и 1,5 кW (180мм), вентилаторска
(мултифункцијска) рерна: мин. 48 л,
управљање механичко, двоструко стакло на
вратима, доњи и горњи грејач са
вентилатором, мрежна решетка, функција
самочишћења,
приближне
димензије
(ш/в/д): 50х85х60цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
19. 1Уградна равна плоча
3Карактеристике: 2 електричне зоне за
. кување, апсорбована снага мин. 2900 W,
Luce Glass, материјал плоче: керамичко
стакло, завршница плоче са рамом, тип
подешавања: 6 нивоа снаге, индикатор
преостале топлоте, дужина кабла мин. 1
мет., димензије ш/в/д: 30х7.5х51цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
20. 1Фрижидер комбиновани
4Карактеристике:
енергетска
класа:
. минимум А, укупна запремина: 171 л,
запремина фрижидера: 134 л, запремина
замрзивача: 36 л, Боја: бела, 4 стаклене
полице, посуда за поврће, посуда за флаше
без држача
Назив понуђеног модела:
______________________________________
21. 1Фрижидер комбиновани
5Карактеристике: енергетска класа мин. А,
. бруто запремина: 234 л, нето запремина: 183
л, нето запремина коморе: 49 л, боја бела,
могућност отварања врата лево и десно,
отапање: аутоматско, унутрашње светло,
подесиве ногице, 4 стаклене полице, 2
посуде за поврће
Назив понуђеног модела:
______________________________________
22. 1Фрижидер - мини бар
6Карактеристике: енергетска класа А++,
. нето запремина: 45 л, боја: бела, климатска
класа: ST/N (од +16ºС до + 38ºС), радни
флуид: гас R600a, механичка контрола
температуре, ногице подесиве по висини,
издвојена комора за замрзавање, димензије

2 ком

2 ком

6 ком

2 ком

1 ком
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(ш/в/д): 47.2х49.2х45цм
Назив понуђеног модела:
______________________________________
23. 1Фрижидер са комором
7Карактеристике: фрижидер са комором за
. замрзавање,
одлеђивање
фрижидера
аутоматско, одлеђивање коморе ручно
енергетски разред мин. А, укупна запремина
91 л, запремина фрижидера нето 76 л,
запремина замрзивача нето 10 л, регулисање 2 ком
температуре, осветљење, 1 жичана полица у
фрижидеру, 1 фиока за воће и поврће,
променљив смер отварања врата, број
компресора 1
Назив понуђеног модела:
______________________________________
24. 1Фрижидер
8Карактеристике:
енергетска
класа
. минимум А, бруто запремина: 135 л, боја
бела, могућност отварања врата лево и
десно, отапање аутоматско, унутрашње 8 ком
светло, подесиве ногице, 3 полице, 1 посуда
за поврће
Назив понуђеног модела:
______________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
ПДВ по стопи од ____ %
УКУПНО ЗА УПЛАТУ

Датум

Потпис
МП

________________

________________

НАПОМЕНА:
- Понуђач је у обавези да на слободној линији у техничкој спецификацији конкурсне документације
упише тачан назив понуђеног модела, иначе ће наручилац његову понуду одбити као неприхватљиву.

- За понуђена добра обавезно доставити извод из каталога, технички лист или други документ
којим се потврђују тражене карактеристике, иначе ће наручилац његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Прилози обрасца понуде: - Прилог 1(подаци о понуђачу),
- Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
- Прилог 3(подаци о подизвођачу).
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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