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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

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 25.10.2013.године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр.13-109-00 у коме
се наводи следеће:
Партија 1
1 Позиција41
Електрични стерилизатор
На основу добијених података је немогуће понудити адекватан стерилизатор,па Вас молимо
да нам доставите
и друге карактериситике ( запремина ,димензије,температура и др..)
Напомињемо да је тражена инсталисана снага од 2 кw неадекватна (произвољно написана)
обзиром да нико
од произвођача не производи са толиком снагом.
2 Позиција 43
Месорезница
Потребно је да се наведе пречник ножа.
3 Позиција 45
Двоетажна сервирна колица
Потребно је навести од којег материјала су полице
4 Позиција 46
Троетажна сервирна колица
Потребно је навести од којег материјала су полице
Наручилац даје следећи одговоре :
Партија 1
1. Под редним бројем 41:
Eлектрични стерилизатор ,стони, за стерилизацију флашица и прибора, радна
запремина 33 л, димензије радног простора ШхВхД цца 330ммх330ммх330мм, материјал
радног простора урађен од ИНОХ(нерђајући челик) # 1мм, са две подесиве полице од
перфорираног ИНОХ-а(подесиве по висини),мах. оптерећење по полици цца 15
кг,спољашни плашт стерилизатора урађен од декапираног лима # 1,5 мм који је
пластифициран, спољне димензије ШхВхД цца 470ммх500ммх450мм, инсталација 220V240V 50-60 Hz, снага укупних грејача је 900 W,тајмер

2. Под редним бројем 43:
Месорезница - Нож од нерђајућег челика пречника cca 19 cm, Таласасто брушен нож,
метално кућиште;Дебљина реза cca од 1 мм до 19 мм, Снага : 150 W, Дим.: cca 36 x 28 x 23
цм
3. Под редним бројем 45:
Двоетажна сервирна колица металне конструкције, од профила Ø25мм, заобљене ивице,
носивости 100кг, два точкића са кочницама и гуменим одбојницима, полице од
киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 Cr/Нi, AISI 304, Č4580,дим. 56x100x85 цм
4. Под редним бројем 46:
Троетажна сервирна колица металне конструкције, од профила Ø25мм, заобљене ивице,
носивости 100кг, два точкића са кочницама и гуменим одбојницима, полице од водоотпорног
шпера ; дим. 56x100x85 цм
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