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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка бр.13-109-00 

Дана 04.11.2013.године  Наручилац је примио Питање у вези Јавне набавке 13-109-00 у 

коме се наводи следеће: 

1.Партија 1 Поз . 71 

Није спроведена измена димензије на 53/38 
 
2.Партија  2  
2а-Поз . 3 
Није спроведена измена димензије на 78/89/118цм 
 
 
2б-.Поз. 4 
Није спроведена измена димензије на 90/150/183 цм 
 
 
Наручилац даје следећи одговоре : 

1.Ова позиција је  дата у прилогу о измени конкурсне документације дел.бр. 2377 од 

25.10.2013.  - страна 13/58 – техничка спецификација Партије 1.: 

Ред.бр. 71-. –„Ресторанска тацна од киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 Cr/Ni, 

AISI 304, Č4580,  димензије 53х33“ 

 

2а. Поз . 3-Ова позиција је дата допису о  измени конкурсне документације дел.бр. 2313 од 

15.10.2013. на страни 15/58 техничка спецификација Партије 2: 

Ред.бр. 3 –«Машина за прање веша са аутоматским радом, са уграђеном функцијом 
центрифуге следећих карактеристика: 
- дим. машине: ШхДхВ= cca 78x89x118 cm 
- микропроцесор за избор одговарајућег програма прања на српском језику 
- фабрички уграђене 2 посуде за прашкасте и 2 за течне детерђенте. 
- уграђен програм за уштеду воде и електричне енергије. 
- капацитет прања сувог веша 16-17 кг 
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- димензије цца В х Ш х Д   1180 х 780 х 1180 мм 
- инсталисанa ел. снага    
   Пел  = 18 - 23 kW ( 3 х 380 – 415 + N/ 50 Hz) 
- број обртаја центрифуге 900-1000 о/мин»  

 

2б. Поз. 4-Ова позиција је дата у допису о измени конкурсне документације дел.бр. 2313 од 
15.10.2013. на страни 15/58 техничка спецификација Партије 2: 
Ред.бр. 4 – Сушара за веш: ШхДхВ =  cca 90х150х183 цм.                                                                                        
 
 
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                      с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 


