
Сходно одредби члана 61. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности добара - Опрема у школској кухињи, редни број 

набавке 6/16, Комисија за јавну набавку врши измену Конкурсне 

документације: 
 

 

Имајући у виду питања која су постављана током рока за подношење 

понуда, Комисија за јавну набавку је извршила измену Конкурсне 

документације у делу Техничких карактеристика предмета јавне набавке и 

Образац структуре цене. У наведеним документима дати су нови описи 

позиција које се траже. 

 

 

 

НАПОМЕНА: У прилогу се налази нове стране Техничког описа предмета 

јавне набавке (стране 3 од 41, 4 од 41, 5 од 41 и 6 од 41) и Образац 

структуре цене (стране 16 од 41, 17 од 41, 18 од 41, 19 од 41, 20 од 41, 21 од 

41 и 22 од 41.) Поред наведеног, додата је и нова страна 22а од 41. 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације: 1  

У Београду, дана 23.04.2016. године  

 

Комисија за јавну набавку 
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I   -  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Предмет јавне набавке: Добра – Опрема у школској кухињи. 
 

2. Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

• 39220000-0 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и 

потрепштине за угоститељство 

 

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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ГАРДЕРОБА КУХИЊСКОГ ОСОБЉА 

1. 

Гардеробни ормарић 

мeтaлни, за једну особу, садржи два одвојена ормарића у једном оквиру, у сваком се налази 

полица за ситне ствари, пречка за вешање и  две куке за одећу - цивилну и радну; израђен од 

металних плоча дебљине 0,7мм,  врата дебљине 0,5мм, са отворима за вентилацију на горњој и 

доњој страни, комплет са кључем и бравицом,  дим. 30x50x180 цм 

МАГАЦИН 

2. 

Магацинска сталажа 

са 4 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110х70х200 цм 

3. 

Магацинска сталажа 

са 3 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110х70х150 цм 

4. 

Магацинска сталажа 

са 2 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100х70х120 цм 

5. Магацинска сталажа 
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са 2 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110х70х200 цм 

ПРАЊЕ ТЕРМОС ПОСУДА 

6. 

Радни сто са доњом полицом 

зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне 

плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, 

дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 

60х70х85 цм 

7. 

Дводелни судопер са доњом решеткастом полицом 

зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина доње 

полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер 

базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу 

на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне 

стране, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 140х70х85 цм 

8. 
Мешајућа хромирана туш батерија на флексибилном цреву 

Уградња у сто, дворучна 

9. Пластични дупли сифон 

10. 

Сталажа за чисте термосе 

са 4 перфориране полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni 

(Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 30x30x1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама,  дим. 

100x70x200 цм 

ПРИХВАТНА КУХИЊА И  

САМОУСЛУЖНА ЛИНИЈА 

11. 

Дигитални фрижидер 

израђен у иноксу AISI304, температурни режим +-2°C/+8°C, капацитета 425лит, са 

једним вратима, дно са заобљеним угловима, са подесивим ногицама од иноха АИСИ304,  

електронска контрола температуре, са три решетке 53х54цм и шест клизача,статичко хлађење, изолација 

мин. 5цм, инсталисана снага мах. 0,3 kW,230V-1N-50Hz,спољна димензија 68х70х201 цм 

12. 

Лавабо за прање руку 

У комплету са сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 

100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у иноксу AISI 304 18/10, дим. 48х35х53 цм 

13. 

Једноделни судопер са доњом полицом 

зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина доње полице 

40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 

1мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну  
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плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне 

стране, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 70х70х85 цм 

14. 
Мешајућа хромирана батерија 

Уградња у сто, дворучна 

15. Пластични сифон 

16. 

Радни сто са доњом полицом и блоком фиока 

израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина  радне плоче и 

доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 

15мм и затворен са бочне стране, са блоком од три фиоке израђене од инокс лима дебљине 

0.8мм, ширине 40цм,у склопу сваке фиоке направити  целом ширином ручку за отварање, све 

у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110х70х85 цм 

17. 

Висећи затворени ормарић  

са централном полицом дебљине 30мм , израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - 

Cr/Ni (Č4580) дебљине0.8мм, клизна врата на точкићима израђена од дуплог инокс лима 

дебљине 0.6мм са унутрашње стране и 0.8мм са спољне стране, у склопу врата направити 

целом висином ручку за отварање, дим. 110х30х60 цм 

18. 

Електрични шпорет 

са индукцијском плочом – аутоматско одржавање кључања,  рерна макс.275°C, електронски 

програмски сат са управљањем на додир и температурним екраном, доњи и горњи грејач, 

дим 60х60х85 цм, инсталисана снага 10-11 kW 

ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА 

19. 

Радни сто за пријем прљавог посуђа са доњом полицом 

централни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина 

радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу 15мм, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 150х60х85 цм 

20. 

Радни сто без доње полице 

зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне 

плоче 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 

15мм и затворен са бочне стране, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 60х60х85 

цм 

21. 

Дводелни судопер  

зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина доње полице 

40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 

1мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на  



  Страна 6 од 41   

 

 
радну плочу за 20мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне 

стране, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100х60х85 цм 

22. 
Мешајућа хромирана туша батерија на флескибилном цреву 

Уградња у сто, дворучна . 

23. Пластични дупли сифон 

24. 

Машина за прање чаша и посуђа 

Одабир температуре испирања на дисплеју машине  65⁰C или 85⁰C, димензија макс. 

600x650x860мм, напон 380V-415V/3N, - укупна прикључна вредност 6,0kW - 10A ±5%, теоретски 

капацитет минимум 40/30/28 корпи/сат и брзи програм минимум 62 корпи/сат; три основна 

програма прања и интезивни програми, економични програм, тихи програм, специјални програм 

(прилагођен захтеву корисника), програм за отклањање каменца и програм самопрања; потрошња 

воде по циклусу прања максимум 2,4 лит; висина уметања посуђа мин. 400мм; стандардна опрема: 

жичана корпа за тањире VI-делна 500x500мм; жичана корпа за посуђе VIII-делна 500x500мм, корпа за 

прибор ПВЦ– VIII -делна, жичана корпа равна 500x500мм, горње и доње елипсасто поље прања са 

интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања, 

четворостуки систем за филтрирање раствора за прање са сензором за прљаву воду, уграђени 

дозатори за средство прања и средство испирања, уграђен систем машине са екраном на додир, 

самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за 

прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише; три нивоа заштите, преко којих 

се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: Ниво за корисника – 

оператера садржи избор програма, анимирано упуство за употребу и савете за правилно 

опхођење са машином, индикатор интервала сервисирања, индикатор грешке, подаци о 

контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре прања; Ниво за шефа кухиње (заштићено 

ПИН-кодом) садржи: радни дневник, хигијенски дневник (документовања хигијенских релевантних 

дешавања), специјални програни (уклањање каменца и основно чишћење), подешавање 

аутоматске стартне функције (нпр. Да се машина пали у одређено време); Ниво за сервисера 

(заштићен ПИН-кодом): промена свих подешавања и могућност прилагођавања индивидуалних 

програма за корисника  Омекшивач воде: Уређај за припрему воде код кога се регенерација врши 

аутоматски, без струје, помоћу подешене тврдоће воде и протока воде. Време регенерације маx.10 

мин, капацитет протока минимум 20 лит/мин. (на 1,5 бара улазног притиска), максимална улазна 

тврдоћа воде  29°dH.   

25. 

Радни сто без доње полице - постоље за машину 

израђен од киселоотпорног инокса AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 

пуне плоче 40мм, израђена од инокса дебљине 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, све у комплету са штелујућим 

ПВЦ ногицама, димензија 60х65х50 цм 

26. 

Радни сто са доњом полицом 

зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина  радне плоче и 

доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 

40x40x1.2мм увучениуодносу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм 

и затворен са бочне стране, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама,дим.70х60х85 цм 

27. 

Ормар за чисто посуђе са једностраним клизним вратима 

израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина инокс лима 0.8мм, 

дебљина унутрашњих полица 40мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм 

, клизна врата на точкићима израђена од дуплог инокс лима дебљине 0.6мм са унутрашње 

стране и 0.8мм са спољне стране, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање, 

све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x60x200 цм 

ПОТРЕБНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА БЕЗ РЕЗЕРВНИХ ПРИКЉУЧНИЦА – 30,50  kW 
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ОБРАЗАЦ 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
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ГАРДЕРОБА КУХИЊСКОГ ОСОБЉА 
 

1. 

Гардеробни ормарић 

мeтaлни, за једну особу, садржи 

два одвојена ормарића у једном 

оквиру, у сваком се налази 

полица за ситне ствари, пречка 

за вешање и  две куке за одећу - 

цивилну и радну; израђен од 

металних плоча дебљине 0,7мм,  

врата дебљине 0,5мм, са 

отворима за вентилацију на 

горњој и доњој страни, комплет 

са кључем и бравицом,  дим. 

30x50x180 цм 

Комад 3     

МАГАЦИН 
 

2. 

Магацинска сталажа 

са 4 пуне полице, израђена од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са 

ојачањима, дебљина инокса 

0.8мм, носећа конструкција 

инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, 

у комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 110х70х200 цм 

Комад 1     

3. 

Магацинска сталажа  

са 3 пуне полице, израђена од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са 

ојачањима, дебљина инокса 

0.8мм, носећа конструкција 

инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, 

у комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 110х70х150 цм 

Комад 1     
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4. 

Магацинска сталажа  

са 2 пуне полице, израђена од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са 

ојачањима, дебљина инокса 

0.8мм, носећа конструкција 

инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, 

у комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 100х70х120 цм 

Комад 1     

5. 

Магацинска сталажа  

са 2 пуне полице, израђена од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni (Č4580), 

дебљина полица 40мм са 

ојачањима, дебљина инокса 

0.8мм, носећа конструкција 

инокс 

кутијасти профили 30х30х1.2мм, 

у комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 110х70х200 цм 

Комад 1     

ПРАЊЕ ТЕРМОС ПОСУДА 
 

6. 

Радни сто са доњом полицом 

зидни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина 

радне плоче и доње полице 

40мм, дебљина инокса 0.8мм, 

носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 40x40x1.2мм 

увучени у односу на радну плочу 

за 15мм, леђни део подигнут 

100мм, дебљине 15мм и 

затворен са бочне стране, све у 

комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 60х70х85 цм 

Комад 1     

7. 

Дводелни судопер са доњом 

решеткастом полицом 
 

зидни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина 

доње полице 40мм израђена од 

инокса дебљине 0.8мм, дебљина 

инокса радне плоче и судопер 

базена 1мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у 

односу на радну плочу  

Комад 1     
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за 15мм, леђни део подигнут 

100мм, дебљине 15мм и 

затворен са бочне 

стране, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 

140х70х85 цм 

Комад 1     

8. 

Мешајућа хромирана туш 

батерија на флексибилном 

цреву 

Уградња у сто, дворучна 

Комад 1     

9. Пластични дупли сифон Комад 1     

10. 

Сталажа за чисте термосе  

са 4 перфориране полице, 

израђена од киселоотпорног 

инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni 

(Č4580), дебљина полица 40мм 

са ојачањима, дебљина инокса 

0.8мм, носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 

30x30x1.2мм, у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама,  дим. 

100x70x200 цм 

Комад 2     

ПРИХВАТНА КУХИЊА И  

САМОУСЛУЖНА ЛИНИЈА  

11. 

Дигитални фрижидер 
израђен у иноксу AISI304, 

температурни режим +-2°C/+8°C, 

капацитета 425лит, са једним 

вратима, дно са заобљеним 

угловима, са подесивим ногицама 

од иноха АИСИ304,  електронска 

контрола температуре, са три 

решетке 53х54цм и шест 

клизача,статичко хлађење, изолација 

мин. 5цм, инсталисана снага мах. 

0,3 kW,230V-1N-50Hz,спољна 

димензија 68х70х201 цм 

Комад 1     

12. 

Лавабо за прање руку  

У комплету са сифоном, 

додацима за монтажу на зид, 

погон коленом, са узглављем 

висине 100мм, заобљен спој 

узглавља и базена, конструкције 

у иноксу AISI 304 18/10, дим. 

48х35х53 цм 

Комад 1     

13. 
Једноделни судопер са доњом 

полицом 
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зидни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина 

доње полице 40мм израђена од 

инокса дебљине 0.8мм, дебљина 

инокса радне плоче и судопер 

базена 1мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у 

односу на радну плочу за 15мм, 

леђни део подигнут 100мм, 

дебљине 15мм и затворен са 

бочне стране, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 

70х70х85 цм 

Комад 1     

14. 
Мешајућа хромирана батерија 

Уградња у сто, дворучна 
Комад 1     

15. Пластични сифон Комад 1     

16. 

Радни сто са доњом полицом и 

блоком фиока  
 

израђен од киселоотпорног 

инокса AISI304 18/10 - 

Cr/Ni(Č4580), дебљина  радне 

плоче и 

доње полице 40мм, дебљина 

инокса 0.8мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у 

односу на радну плочу за 15мм, 

леђни део подигнут 100мм, 

дебљине 15мм и затворен са 

бочне стране, са блоком од три 

фиоке израђене од инокс лима 

дебљине 0.8мм, ширине 40цм,у 

склопу сваке фиоке направити  

целом ширином ручку за 

отварање, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 

110х70х85 цм 

Комад 1     

17. 

Висећи затворени ормарић   

са централном полицом 

дебљине 30мм , израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni (Č4580) 

дебљине0.8мм, клизна врата на 

точкићима израђена од дуплог 

инокс лима дебљине 0.6мм са  

Комад 1     



  Страна 20 од 41    

 

 

 

 

унутрашње стране и 0.8мм са 

спољне стране, у склопу врата 

направити 

целом висином ручку за 

отварање, дим. 110х30х60 цм 

Комад 1     

18. 

Електрични шпорет  

са индукцијском плочом – 

аутоматско одржавање 

кључања,  рерна макс.275°C, 

електронски програмски сат са 

управљањем на додир и 

температурним екраном, доњи 

и горњи грејач, дим 60х60х85 цм, 

инсталисана снага 10-11 kW 

Комад 1     

ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА 

 

19. 

Радни сто за пријем прљавог 

посуђа са доњом полицом 

централни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина 

радне плоче и доње полице 

40мм, дебљина инокса 0.8мм, 

носећа конструкција инокс 

кутијасти профили 40x40x1.2мм 

увучени у односу на радну плочу 

15мм, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 

150х60х85 цм 

Комад 1     

20. 

Радни сто без доње полице  

зидни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина 

радне 

плоче 40мм, дебљина инокса 

0.8мм, носећа конструкција 

инокс кутијасти профили 

40x40x1.2мм увучени у односу на 

радну плочу за 15мм, леђни део 

подигнут 100мм, дебљине 15мм и 

затворен са бочне стране, све у 

комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 60х60х85 цм 

Комад 1     

21. Дводелни судопер   
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зидни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI 304 

18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 

доње полице 40мм израђена од 

инокса дебљине 0.8мм, дебљина 

инокса радне плоче и судопер 

базена 1мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у 

односу на радну плочу за 20мм, 

леђни део подигнут 100мм, 

дебљине 15мм и затворен са 

бочне стране, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 

100х60х85 цм 

Комад 1     

22. 

Мешајућа хромирана туша 

батерија на флескибилном 

цреву 

Уградња у сто, дворучна 

Комад 1     

23. Пластични дупли сифон Комад 1     

24. 

Машина за прање чаша и  

посуђа 
 

Одабир температуре испирања 

на дисплеју машине  65⁰C или 

85⁰C, димензија макс. 

600x650x860мм, напон 380V-

415V/3N, - укупна прикључна 

вредност 6,0kW - 10A ±5%, 

теоретски капацитет минимум 

40/30/28 корпи/сат и брзи програм 

минимум 62 корпи/сат; три 

основна програма прања и 

интезивни програми, економични 

програм, тихи програм, 

специјални програм (прилагођен 

захтеву корисника), програм за 

отклањање каменца и програм 

самопрања; потрошња воде по 

циклусу прања максимум 2,4 лит; 

висина уметања посуђа мин. 

400мм; стандардна опрема: 

жичана корпа за тањире VI-делна 

500x500мм; жичана корпа за 

посуђе VIII-делна 500x500мм, 

корпа за прибор ПВЦ– VIII -делна, 

жичана корпа равна 500x500мм, 

горње и доње елипсасто поље 

прања са интегрисаним 

млазницама за прање и испирање 

који аутоматски регулишу снагу 

прања, четворостуки систем за 

филтрирање раствора за прање  

Комад 1     
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са сензором за прљаву воду, 

уграђени дозатори за средство 

прања и средство испирања, 

уграђен систем машине са 

екраном на додир, 

самодескриптивним сликама се 

бира врста посуђа која се пере а 

притисак, време, средство за прање 

и испирање и температура прања 

се аутоматски регулише; три нивоа 

заштите, преко којих се приступа 

информацијама у машини су 

интегрисани на дисплеју машине: 

Ниво за корисника – оператера 

садржи избор програма, 

анимирано упуство за употребу и 

савете за правилно опхођење са 

машином, индикатор интервала 

сервисирања, индикатор грешке, 

подаци о контактима (добављачи за 

сервис и хемију), температуре 

прања; Ниво за шефа кухиње 

(заштићено ПИН-кодом) садржи: 

радни дневник, хигијенски дневник 

(документовања хигијенских 

релевантнихдешавања), пецијални 

програни (уклањање каменца и 

основно чишћење), подешавање 

аутоматске стартне функције (нпр. 

Да се машина пали у одређено 

време); Ниво за сервисера 

(заштићен ПИН-кодом): промена 

свих подешавања и могућност 

прилагођавања индивидуалних 

програма за корисника  Омекшивач 

воде: Уређај за припрему воде код 

кога се регенерација врши 

аутоматски, без струје, помоћу 

подешене тврдоће воде и протока 

воде. Време регенерације маx.10 

мин, капацитет протока минимум 20 

лит/мин. (на 1,5 бара улазног 

притиска), максимална улазна 

тврдоћа воде  29°dH.   

Комад 1     

25. 

Радни сто без доње полице - 

постоље за машину 
 

израђен од киселоотпорног инокса 

AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 

радне пуне плоче 40мм, израђена 

од инокса дебљине 0.8мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у  

Комад 1     
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Укупна цена без ПДВ-а____________________________________________________динара 
 

Износ ПДВ–а______________________________________________________________динара 
 

Укупна цена са ПДВ–ом__________________________________________________динара 

 

                                               Потпис овлашћеног                  

 Место и датум:                                                                           лица понуђача 

                                                         М. П.  

______________________,                          ___________________________ 

 

____.____. 2016. године                                                   ___________________________ 

                                                                                                (име и презиме) 

 

односу на радну плочу за 15мм, 

све у комплету са штелујућим 

ПВЦ ногицама, димензија 

60х65х50 цм 

Комад 1     

26. 

Радни сто са доњом полицом  

зидни, израђен од 

киселоотпорног инокса AISI304 

18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина  

радне 

плоче и доње полице 40мм, 

дебљина инокса 0.8мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у 

односу на радну плочу за 15мм, 

леђни део подигнут 100мм, 

дебљине 15мм и затворен са 

бочне стране, све у комплету са 

штелујућим ПВЦ  ногицама, дим. 

70х60х85 цм  

Комад 1     

27. 

Ормар за чисто посуђе са 

једностраним клизним вратима 
 

израђен од киселоотпорног 

инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni 

(Č4580), дебљина инокс лима 

0.8мм, дебљина унутрашњих 

полица 40мм, носећа 

конструкција инокс кутијасти 

профили 40x40x1.2мм , клизна 

врата на точкићима израђена од 

дуплог инокс лима дебљине 

0.6мм са унутрашње стране и 

0.8мм са спољне стране, у 

склопу врата направити целом 

висином ручку за отварање, све 

у комплету са штелујућим ПВЦ 

ногицама, дим. 110x60x200 цм 

Комад 1     

ПОТРЕБНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА БЕЗ РЕЗЕРВНИХ ПРИКЉУЧНИЦА – 30,50  kW 
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