
 

 

 
ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број:07/10 
Датум:12.06.2018. године 
 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 

/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – Опрема за потребе надограђеног и 
проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018, образована Решењем директора установе 
бр.07/5 од 06.06.2018.  године, сачинила је дана 12.06.2018. године 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ НАДОГРАЂЕНОГ И ПРОШИРЕНОГ 

ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА, ЈН ОП  07/2018 
 

  
 У делу 2.  Конкурсне документације  бр.07/8 од  06.06.2018.  године  тачка 2.6. 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  (КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА), табела се 
мења и сада гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ред
Бр. 

назив 
Јед. 
мере 

 
Kол. 

Јед. 
цена  

без пдв 

Укупна 
цена без 

пдв 

Јед. цена 
 са пдв 

Укупна цена 
са пдв  

ПРОИЗВОЂАЧ 

1 Електрични кревет метални - израђен од челичних 
профила заштићених пластифицирањем. Све функције 
кревета се врше помоћу електро мотора марке Dewert 
путем линеарних актуатора, контролном јединицом и 
даљинских кабловским управљачем са магнетним 
кључем за закључавање тастатуре.. Димензије:  
215х98 цм - спољне мере.  Кревет се ослања на 4 
точка фи 125 мм са кочницом марке ТЕНТЕ.  Лежећа 
површина је метална, завршно заштићена 
пластификацијом, димензије за душек 200х90 цм. 
Функције: подизање/спуштање леђног дела, подизање 
ножног сегмента са ломљењем у коленима, 
вертикално подизање/спуштање од 44 до 82 цм - лифт, 
ТНГ и анти ТНГ положај, Положај кардио столице. 
Предња и задња страница кревета су од АБС-а са 
могућношћу лаког и брзог скидања, чиме се обезбеђује 
бржи приступ пацијенту. На кревету су постављене 
сигурносне заштитне, обарајуће ограде које су 
израђене од алуминијума. На кревету је поставњен 
трапез, као и носач урин кесе. 

ком 23      

2 Механички кревет  за подизање узглавља, главе и ногу  ком 25      

3 Душек троделни прегибни за болнички кревет  ком 5      

4 Антидекубитални душек - висина минимум 14 цм, 
израђен искључиво од пене густине 30кг/м³ 
сировинског састава 100% полиуретан. Навлака која је 
водонепропустна, и има могућност искувавања на 95˚, 
има могућносст стерилизације на температурама од 
134 степена, горњи слој израђен од 100% полиуретан. 

ком 43      

5 Ноћни ормарић за кориснике са точкићима, сиве боје, 
фронт трешња, димензија: 53х49х76 цм  

ком 48      

6 Сервис сточић за кориснике - сервир сточић подесив 
по висини, са точкићима, метална облога, 
пластифицирана. Димензије: висина 100 цм, плоча 

ком 23      



 

боја трешње, отпорна на влагу и топлоту дим: 40 цм х 
80 цм  

7 Гардеробни ормани за кориснике 80х40х186 цм - 
израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм, 
дезен по избору наручиоца. Ручкице металне. Унутар 
се налази једна полица и у горњем делу гардеробна 
шипка. Ормари се раде са закључавањем.  

ком 13      

8 Гардеробни ормани за кориснике 40х40х186 цм - 
израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм, 
дезен по избору наручиоца. Ручкице металне. Унутар 
се налази једна полица и у горњем делу гардеробна 
шипка. Ормари се раде са закључавањем.  

ком 35      

9 Клуб сто за собу корисника  65х65х50 цм - израђен 
од универа дебљине 18 мм кант АБС 2мм, дезен по 
избору наручиоца  

ком 23      

10 Столице за собу корисника - дрвена тапацирана у 
мебл штоф  

ком 40      

11 клима уређај 12 бт са уградњом ком 10      



 

12 Рачунар Procesor, Intel Core i5-7400 Processor (6M 
Cache, 3.0GHz, max 3.5GHz),Operativni Sistem  
Windows 10 Pro 64-bit - Lenovo recommends Windows 10 
Pro.Grafika, Intel HD Graphics in processor, uses main 
memory, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI Memorija 
4GB DDR4 UDIMM 2400MHz up to 32GB HDD M.2 Solid 
State Drive (SSD) / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s: 
256GB Onboard SATA  
3 x onboard SATA 6.0Gb/s connectors (for HDD/SSD and 
ODD)Media reader 7-in-1 media reader 
(optional)Dimenzije kućišta (W x D x H) 290.5 x 343.5 x 89 
mm, 8.4L Snaga: 180W, autosensing, 85% PSU Audio: 
HD Audio, Realtek® ALC662 codec Zvučnik: Internal 
speaker (1.5 watt)Ethernet 1 x Gigabit Ethernet port, 
Realtek RTL8111GN, Wake on LAN® Chipset Intel B250 
Chipset Security chip Firmware TPM 2.0 (fTPM) Physical 
security Padlock Loop for optional padlock, security slot for 
optional cable lock 
priključci sa prednje strane: 4 x USB 3.0 Microphone 
(stereo, 3.5mm) Headphone (stereo, 3.5mm) Rear ports 2 
x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Serial (9-pin) 1 x Ethernet 
(RJ45) 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x HDMI 
Priključci sa zadnje strane: line-in, line-out, mic-in Bay Bay 
1: Slim external optical drive bay Bay 2: 3.5", internal 
HDD/SSD bay Bay 3: 2.5", internal HDD/SSD bay 
Expansion slots Slot 1: Low Profile, PCIe 3.0 x16 Slot 2: 
Low Profile, PCIe 3.0 x1 M.2 card slots one for WLAN one 
for SSD/Optane 

ком 2      

13 Рачунар Procesor – brand – Intel ;Tip procesora Core i3; 
Model procesora i3-6100; Radni takt procesora 3.6 GHz 
Chipset matične ploče H270; Memorija 4 GB Tip hard 
diska HDD; Kapacitet hard diska 500 GB ; Grafička kartica 
Integrisana; Model grafičke kartice Intel HD 530; Memorija 
grafičke kartice deljena;  optički uredjaj  DVD-RW; 
Operativni sistem Win 7 Pro/Win 10 Pro 

ком 2      

14 монитор 18,5" тип: лед,  лцд ком 4      

15 мултифункцијски штампач/скенер/факс ком 1      

16 ЛЦД Телевизор 43", ФУЛ ХД,  ком 1      



 

17 Столица за чекаоницу 4 у низу везане фиксиране за 
зид 210х60х80 цм- метална конструкција цеви профила 
40х40, пластифициране у РАЛ-у по избору. Седиште и 
наслон су израђени од ламелираних отпресака 
дебљине 12 мм.  

ком 1      

18 Клуб двосед за дежурну собу  - стандардних димензија 
- тапациран у штофу  

ком 2      

19 Сто за трпезарију - димензије 90х90х75 цм - израђен 
од металних профила елипсастог облика 38х20, плоча 
израђена од ХПЛ-а дебљине 0.8 мм Фундермах 0073. 
Дебљина плоче 22 мм, кант букова лајсна дебљине 7 
мм.  

ком 15      

20 Столице за трпезарију - дрвена тапацирана у мебл 
штофу 42х45х95 

ком 60      

21 Канцеларијски сто са фиксним низом од 3 фиоке 
140х70х75 цм - плоча стола је израђена од универа 
дебљине 36 мм, кант АБС 2 мм.  

ком 7      

22 Канцеларијске столице - типа дактило - хромирана 
база, пластични руконаслони, седиште и наслон 
тапацирани у штофу, поседује гасни механизам.  

ком 7      

23 дрвени сто за радну терапију 180х70х75 цм - сто 
израђен од универа дебљине 36 мм, кант АБС 2 мм.  

ком 2      

24 Столице за сто у радној терапији -  конференцијска 
столица - метална конструкција цеви елипса 30х15х1.5 
у црној боји. Седиште и налсон су тапацирани у штофу 
по избору наручиоца.  

ком 12      

25 Гардеробни ормани за запослене 40х40х186 цм -  
израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм, 
дезен по избору наручиоца. Унутар се налази једна 
полица и у горњем делу гардеробна шипка. Ручкице 
металне. Ормари се раде са закључавањем.  

ком 14      

26 Сто за дежурну собу са 2 фиоке у низу - 140х70х75 цм - 
израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм, 
дезен по избору наручиоца 

ком 2      

27 Столице за дежурну собу - конференцијска столица са 
руконаслонима - метална конструкција цеви елипса 
30х15х1.5 у црној боји. Седиште и наслоон су 
тапацирани у штофу по избору наручиоца.  

ком 8      



 

28 Бежични телефон ком 2      

29 жични телефон - телефонска гарнитура ком 3      

30 Судопера дводелна 80х60х85 цм- израђена од универа 
дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.  

ком 2      

31 Канцеларијски орман за документацију - димензије: 
75х35х200 цм - израђен од универа дебљине 18 мм, 
кант АБС 2 мм, дезен по избору наручиоца. Унутар 
предвидети полице за одлагање регистратора. Ормари 
се раде са закључавањем.  

ком 2      

32 Дводелни кухињски горњи елемент 120x72 цм (ш х в) - 
израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм, 
дезен по избору наручиоца. Унутар по полица.  
Ручкице металне  

ком 2      

33 МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЦРНОГ ПОСУЂА 
(МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПЛЕХОВА, ГАСТРО ПОСУДА, 
ВЕЛИКИХ 
ЛОНАЦА, ШЕРПИ И ТЕРМОСА) 
Поврат топлоте из издувног ваздуха, за загревање 
хладне доводне воде. 
Програм за натапање посуђа, 
Капацитет мин. 40/22/12 корпи на сат, 
Кратки програм од мин. 64/40/22 корпи на сат, 
Димензија машине максималне 780 х 900 х 2250 мм, 
Висина отвора за уметање посуђа 800мм ±10% 
Димензија основне корпе мин. 600 x 650мм 
Потребна количина воде за испирање за сваки циклус 
прања маx. 5 лит 
Температура танка мин. 60°Ц, 
Температура испирања мин. 82 °Ц 
Укупна прикључна снага маx 10 кW , напон 3x400 В, 
Притисак прања подесив за различиту врсту посуђа, 
Филтрирање воде за прање преко филтера за 
најфиније нечистоће, 
Уграђен, дозатор за детерџент за натапање посуђа 
(код окореле 
прљавштине), 
Уграђен дозатор за детерџент за прање, уграђен 
дозатор за детерџент за 

ком 1      



 

испирање, 
Додатно старт дугме на ергономској висини, 
Руковање преко екрана осетљивог на додир, 
Три стандардна програма прања, 
Кратки и интезивни програм за сваки стандардни 
програм прања, 
Програм за основно чишћење, вођено упутство за 
програм самопрања 
машине, 
Програм за скидање каменца, 
Аутоматско укључивање и искључивање машине у 
задато време, 
Индикатор за недостатак детерџента, показивач 
грешке 
Ниво за шефа кухиње заштићен шифром (ПИН-ом), 
Ниво за сервисера заштичен шифром (ПИН-ом), 
Интегрисан дневник рада и хигијене, упутство за 
употребу 
Конструкција машине са двоструким зидом, 
Врата са зубом заустављања за вентилацију, 
Хигијенски резервоар израђен дубоким извлачењем, 
Уграђен грејачи танка са термалним осигурачем, 
Термичка блокада за хигијенску безбедност, 
Испусна пумпа,Пумпа за подизање притиска за 
испирање, Сензор цурења, 
Израда машине ИНОX 1.4301 
ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ: 
Време трајања регенерације 10 мин 
Капацитет протока (на 1,5 бара улазног притиска) 20 
лит/мин 
Врста рада - програм регенерације се врши 
аутоматски, без струје, 
помоћу подешене тврдоће и протока воде 



 

34 ПРОФЕСИОНАЛНИ ФРИЖИДЕР  плусни   
температура (0°Ц до +10°Ц).  
Споља и унутра су израђени од инокса АИСИ 304 са 
заобљеним рубовима - споља и унутра.  
Изоловани су  полиуретаном без ЦФЦ-а под високим 
притиском.   
Дебљина изолације је мин. 60 мм. 
Командна табла са дигиталним термостатом.  
Пуњени еколошким гасом Р 404А/Р 507.  
У стандардној опцији су опремљени са три полице ГН 
2/1 и шест носача.                                                                           
Струјни прикључак 230В/50Хз 
Гас Р 404 А /Р 507 
Тежина 110 кг(+-2%) 
Димензије : Ширина 710 мм(+-2%) 
                   Дубина 800 мм(+-2%) 
                   Висина 2030/2100 мм(+-2%) 

ком 1      

35 ПЛИНСКИ КИПЕР  - 120 Л 
- дим. 1200/900/900мм  
- дим. посуде: 1070x590x235мм(+-2%) 
Посуда израђена од нерђајућег челика АиСи304  са 
заобљењима. 
Поклопац је уравнотежен опругом, самостално стоји у 
свим позицијама,  и на кућиште је причвршћен шарком 
која се налази иза посуде. Дизање посуде омогућавају 
навојно вретено и точкић који је израђен од  
термоотпорног материјала. Посуда се нагиње најмање 
до угла 70º од хоризонталној равни. 
Радна површина дебљине мин. 60 мм, са радиусом од 
мин. 8 мм са предње стране. 
Горња површина и стене посуде од нерђајућег челика 
АиСи304. Дебљине 2,0 мм.(гор. површина), 1,5 мм 
(стене посуде).  
Дно посуде је израђено од нерђајућег челика дебљине 
15 мм АиСи304, које је заварено у посуду. Посуду греје 
пламеник са природним усисом, који је уграђен у 
комору за сагоревање. Снагу регулише термостатски 
плински вентил, који омогућава температурно 

ком 1      



 

подешавање од 100 до 300 °Ц. Дугме плинског вентила 
се налази у заштитном кућишту, које спречава продор 
просутих течности према унутрашњој инсталацији. 
Пламен плинског пламеника се пали пиезо упаљачем. 
Апарат има довод воде у посуду изведен са вентилом 
на предњој страни апарата, док се изливна лула 
налази на задњој страни радне површине. 
Димњак висине 190 мм омогућава одвод димних 
гасова. 
Материјал израде нерђајући челик АиСи 304, завршна 
обрада Scotch Brite                                                                                
Прикључна снага:25-27 кW                                                                  
Потрошња плина:земни гас 2,64 м3/х, ТНГ 1,98 кг/х(+-
2%)                Плински прикључак:Р3/4” 

36 САЛАМОРЕЗНИЦА ФИ 275  
ширина сечења 215x190 мм(+-2%) 
пречник ножа 275 мм 
стандардне гравитационе саламорезнице  
саламорезнице су израђене од алуминијума, сличне 
структуре челику, са анодном оксидацијом 
све саламорезнице имају безбедност затварања, 
фиксни оштрач и заштиту за руке 
нож је направљен од каљеног хромираног челика 
покретни део је на постољу са лоптастим лежајевима 
имају сигурносни микро прекидач на поклопцу ножа                  
Струјни прикључак                  230x1x50 
Снага                                 147 W(+-2%) 
Тежина 17 кг(+-2%) 
Пречник ножа 275 мм 
Ширина сечења 215x190 мм(+-2%) 
Димензије :   Ширина 410 мм(+-2%) 
                   Дубина 530 мм(+-2%) 
                   Висина 410 мм(+-2%) 

ком 1      

37 Теретна колица са платфромом за пренос термоса са 
храном величнице 1200х800 мм носивост 200 кг . 
Платфома и странице израђене од водоотпорног 
материјала, точкови од еластичне гуме 

ком 1      



 

38 колица израђена од инокса за транспорт хране 
носивости 100 кг са три етаже-полице са оградицом, 
дим 900х550х900, точкови отпорни на влагу од 
еластичне гуме 

ком 2      

39 касете за инструменте росфрај 200x100x50  КАСЕТА 
СА ЗАТВАРАЧЕМ, 200x100x50 WОТ 

ком 2      

40 колица за терапију на три етаже на точкиће 700x500 
КОЛИЦА ЗА ТЕРАПИЈУ 70 X 50 X 80 х цм 3 ПОЛИЦЕ 

ком 1      

41 лежај за пацијенте ЛЕЖАЈ ЗА ПРЕГЛЕД,ЕМЛ., НОГ. 
КВАДР., С/Р ЗЕЛЕНИ 

ком 1      

42 округла столица на точкиће за пацијента ком 1      

43 ормар за лекове ОРМАН ЗА ЛЕКОВЕ ДВОКРИЛНИ ком 1      

44 Кревет за транспорт: 
Кревет је израђен од округлих челичних профила, 
могућност подизања узглавља, 
ослонац на подну подлогу на четири вертикално 
ротирајућа точка 
лежећа површина тапацирана иверица са сунñером и 
еко кожом 
Димензије: 2000 x 600 x 700х мм 
 

ком 2      

45 Тоалетна колица з са рупом у средини " Принцеза " 
Карактеристика Могућност коришћења изнад WЦ 
шоље 
Склапање НЕ 
Странице Ваде се 
Висина наслона 38 цм 
Папуче Подесиве по висини 
Тежина колица 10 кг 
Носивост 120 кг 
Ширина седишта 43 цм 
Укупна ширина 53 цм 
Дубина седишта 43 цм 
Висина седишта 55 цм 
Дужина 60 цм 
Укупна дужина 80 цм 
Укупна висина 94 цм 
Точкови Мали, гуме пуне 10 цм 

ком 2      



 

Кочнице На задњим точковима 

46 тракасте завезе са уградњом - пластифицирано 
једнобојно платно по избору наручиоца ширина траке 
127 мм, шина алуминијумски профил 44х25 мм, 
механизам пластични, начини управљања: ланчић -
закретање, канап - померање у страну 

М2 90      

47 Кревет за купање болесника  
 – хидраулични, подесив по висини са бочним кипом 
(постављање кревета у вертикални положај) 
Основна стандардна опрема: 
• безбедне бочне странице са механизмом за 
подизање и спуштање, 
• бочне странице и лежиште кревета је направљено од 
специјалног водонепропусног пластичног материјала 
отпорног на хабање, 
• анатомско јастуче, 
• флексибилна одводна цев за воду, 
• гумени точкови, 
• јастук за главу, 
• точкови пречника 125 мм са централним системом 
кочења. 
Димензије кревета за купање: 
• дужина: 2050 мм 
• ширина: 750 мм 
Хидраулично подизање и спуштање кревета ножном 
папучицом, 
• подешавање по висини: од 490 до 890 мм 
Бочни кип (вертикална позиција кревета) што особљу 
олакшава чишћење, прање и дезинфекцију кревета. 

ком 1      

48 Амболифт – хидраулична дизалица за трансфер 
непокретних пацијената 
Хидраулична дизалица направљена од челика. Може 
се користити у кућним и болничким условима. Уз 
дизалицу да се испоручује стандардна корпа за пренос 
пацијента. Операције да  се врше помоћу 
хидрауличног клипа и полуге. Дизалица да има 4 точка, 
два са кочницама. 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

ком 1      



 

Минимална висина: 1000 mm 
Максимална висина: 2000 mm  
Максимална носивост: 180 kg 
База са два подесива крака 
Дужина крака: 1120 mm 
Минимални распон кракова: 630 mm 
Максимални распон каракова: 1125mm 
Минимална висина од пода: 60mm 

   
 УКУПНО  

  

     

 
 
 

Тражене карактеристике за ставке 1,2,3,4, 47 и 48  понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог 
издат од стране произвођача), није дозвољено достављање изјава како се понуђено добро може прилагодити и/или 
произвести искључиво за потребе тендера наручиоца. 

 
 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници (www.gerontns.co.rs). 
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова понуда ће бити одбијена. 
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