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ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке бr. ЈНМВ- 

13/2016 – набавка опреме за Дом ученика 
 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 

68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке број ЈНМВ- 

13/2016. 

 

Измена обухвата: 

 

На страни бр. 5 конкурсне документације у поглављу III – Врста, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис добара у делу техничке карактеристике (спецификација) добара у 

табели бр. 1 ставка под редним бр. 1 (машина за прање веша) у колони назив и опис производа  

 

мења се део који гласи “Капацитет пуњења: 16-18 кг сувог веша 1:20“ 

брише се однос “1:20“ 

 

након измене у делу техничке карактеристике (спецификација) добара у табели бр. 1 

ставка под редним бр. 1 (машина за прање веша) у колони назив и опис производа  

 

нов  део описа  гласи : “Капацитет пуњења: 16-18 кг сувог веша“ 

 

 
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену  

страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне  

документације.  

 
У прилогу се налази измењена страна конкурсне документација број 5 од 50. 

 

 

                                                                        Комисија за јавне набавке 
 

документ је важећи без потписа и печата 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈНМВ БР. 13/2016  -  Дел.бр. 1776/2 од 27.10.2016. 

Назив : НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМ УЧЕНИКА ПО ПАРТИЈАМА 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 

страна 5 од 50 

 

ТЕHНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ДОБАРА 

ТАБЕЛА БР. 1 

Партија бр. 1. – Набавка опреме за вешерај 

Тражена добра треба да буду са следећим карактеристикама: 

Ред 

бр. 
Назив и опис производа 

Јед. 

мере 
Ком. Фотографија производа 

1. 

Машина за прање веша са високом 

центрифугом - капацитета 16 кг. 

- Тип грејања: електрично 

- Капацитет пуњења: 16-18 кг сувог веша 

- Брзина бубња при центрифугирању: 960-1000об/мин. 

- Фактор G: 335-400 

- бубањ од нерђајућег челика АISI304  

- Управљање машином је преко микро процесора. 

- Могућност програмирања 100 програма  

- Запремина бубња: 160-180 дм3 

- Погон мотора преко инертера   

- Потрошња воде по циклусу ( за 100%  номиналног   

   капацитета) 150-170 л 

- опција пумпе за течни детерџент  

- Прикључак струје: 400V+N/50-60 Hz 

- Укупна снага 14,2кW ( снага грејача 12 кW, снага  

  мотора 2,2 кW) +- 5 % 
- Димензије (ШxДxВ): 790x1020x1430 мм+- 3% 

- Нето тежина: 350 кг- 380 кг 
 

ком. 1  

2. 

Машина за сушење веша  - капацитета 16 кг. 

- Тип грејања: електрично 

- Капацитет пуњења: 16кг веша по пуњењу 1:20 

- Запремина бубња: 305 дм3 

- Ширина врата 490 мм 

- Бубањ од ИНОX-а, , 

- Пречник и дубина бубња: Ø770x655мм,  

- брзина бубња р.п.м. код центрифуге  -  р.п.м 15:-60 

- могућност програмирња 75 програма  

- Два одвојена регулатора за контролу бубња и  

  брзину вентилатора  

- Користи технологију инвертера, са могућношћу  

  промене свих параметара сушења, од брзине бубња  

  до температуре и тајминга, директно са тастатуре и  

  током циклуса 

- Аутоматска промена смера окретања бубња 

- Систем директног преноса снаге уместо каишева 

- Дигитална контрола  

- Прикључни напон: 400+N V 230V  50/60Hz,   

- Укупна снага: 11кW, +- 5% 

- Димензије (ШxДxВ): 840x1010x1550мм+- 3% 

- Нето тежина: 245кг+- 3% 
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