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Општи подаци о јавној набавци
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа ,,11 април“ – Нови Београд
Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд
Интернет страница: www.11april-nbgd.edu.rs
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д 15-32 су добра – куповина опреме за централне кухиње:
,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање
посуђа
обликовану у три партије
Јавна набавка број Д 15-32, обликована у три партије
Партија 1: Куповина опреме за централну кухињу ,,Весна"
Партија 2: Куповина опреме за централну кухињу ,,Лане"
Партија 3: Куповина машина за прање посуђа
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт:
Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу:
-Поштом, на адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних
хероја 12а, или
-Путем факса:011/2603-042 или
-На e-mail адресу: javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs и/или ustanova@11aprilnbgd.edu.rs до истека радног времена наручиоца, тј. до 17,00 часова радним даном
(понедељак – петак)..
Особа за контакт: Влајко Томашевић

Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д 15-32 су добра – куповина опреме за централне кухиње:
,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање
посуђа обликоване у три партије,
Назив и ознака из општег речника набавки: 39200000 - Производи за унутрашње
опремање
Набавка је обликована у три партије и то:
Партија 1: Куповина опреме за централну кухињу ,,Весна"
Назив и ознака из општег речника набавки - Кухињска опрема, предмети за
домаћинство и потрепштине за угоститељство – 39220000
Кухињска опрема-39221000, и
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Партија 2: Куповина опреме за централну кухињу ,,Лане"
Назив и ознака из општег речника набавки - Кухињска опрема, предмети за
домаћинство и потрепштине за угоститељство – 39220000
Кухињска опрема-39221000
Партија 3: Куповина машина за прање посуђа
Назив и ознака из општег речника набавки - Кухињска опрема, предмети за
домаћинство и потрепштине за угоститељство – 39220000
Кухињска опрема-39221000
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона.
Испуњеност услова из члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз
понуду из члана 77. закона, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у
складу са конкурсном документацијом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о
јавним набавкама.
Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела,
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Доказ:
Правна лица:
Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Bеограду, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као
члан организоване криминалне групе;
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
за законског заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
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Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
Доказ:
Правна лица:
Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Предузетници:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Физичка лица:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Напомена:Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Уколико понуђач не достави доказе за обавезне услове из члана 75 став. тачка 1) до 4)
понуђач треба да у својој понуди, на свом документу, потписаном и печатираном од
стране овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.
Уколико понуђач не докаже испуњеност услова ни на један од горе наведених начина
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
5. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
-Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио укупан приход у збирном износу
од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, уколико понуђач доставља понуду за партије 1 и 2,
а 10.000.000,00 уколико доставља понуду само за партију 3 .
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-да у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење
понуда није био у блокади ни један дан
Доказ:

Уколико је понуђач правно лице или предузетник који води пословне књиге по
систему двојног књиговодства доставња Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре ( Образац БОН – ЈН), за претходне три обрачунске године, (
2012,2013. и 2014. годину-уколико понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за
2014. годину , дужан је да достави Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину).
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном –
текућем рачуну за три обрачунске године ( 2012 ,2013. и 2014.годину-уколико
понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за 2014. годину , дужан је да
достави Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину).
- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном
финансијском капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе
понуђача испуњавају заједно;
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни
задати услов.
Уколико претходно наведени документи не садрже податке о томе да понуђач
није био у блокади за последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме
је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у
последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив
прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка
Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога
– Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
6. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
Да понуђач има минимум 10 радно ангажованих лица, у моменту подношења понуде, од чега
минимум 2 возача, минимум 1 кв радник занимања механичар грејне и расхладне технике,
минимум 1 кв радник занимања електротехничар или електро струке , минимум 6 кв/вкв
радника
Доказ:
Понуђач за сва радно ангажована лица доставља фотокопије основа радног ангажовања:
фотокопија радне књижице и уговора о раду за лица која су запослена на неодређено или
одређено време, односно уговора о привременим и повременим пословима и др. за лица која су
ангажована ван радног односа и фотокопија важеће возачке дозволе Б категорије за возаче.
7. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
-Да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда
ИСО 9001:2008 или СРПС 9001:2008, успостављен систем менаџмента заштитом животне
средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2004 или СРПС ИСО 14001:2005, успостављен
систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда
ОХСАС 18001: 2007 или СРПС ОХСАС 18001: 2008 , за област сертификације произвидња или
продаја професионалне опреме за угоститељство
Доказ: копије сертификата који су важећи у моменту подношења понуде издатих од стране
међународног или домаћег сертификационог тела.
-Усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне документације

Страница 7 од 152

Доказ: каталог/каталошка страна произвођача са сликом понуђених добара са детаљним
техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може да
утврдити техничке карактеристике понуђених добара, оверен и потписан од стране понуђача;
8. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- да понуђач располаже са најмање 2 транспортна возила , минималне носивости 1тона, за
превоз добара која су предмет набавке за коју се понуда подноси и истовремено се обавезује да
ће уколико буде потребно ради реализације педметне набавке ангажовати потребан број возила

Доказ: копија важеће саобраћајне дозволе са читачем за свако возило и одштампана слика
регистрационе налепнице из којих се види регистарски број возила и датум истека важења
регистрације, с тим да уколико понуђач није у саобраћајној дозволи наведен као власник
возила, поред важећих саобраћајних дозвола доставити и правни основ коришћења истог
(фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу или уговора о лизингу и др.) и изјава
достављена на документу са меморандумом понуђача, потписан од стране одговорног лица
понуђача и оверен печатом којом се обавезује да ће уколико буде потребно ради реализације
педметне набавке ангажовати потребан број возила

- да понуђач обезбеђује минимум један овлашћен сервис за добра наведена у Техничкој
спецификацији за партију 1 , под редним бројем 5,6, 12,13,17,18, 25,27,31,33,41,53,54,55,
56,65,66,67,7586,87,90,97,98,99,100,101,102,104,105,117,118,119,125; техничкој спецификацији
за партију 2 , под редним бројем 20,21,22,47,48,49,53,55,59,61,75,78,81,88,89,90,91,92,93,95,
96,101,102,104; техничкој спецификацији за партију 3, под редним бројем 1; са минимум
једним сертификованим сервисером од стране произвођача добара: за партију 1- наведених под
редним бројем 5,6,12,13,17,18,25,27,31,55,56,65,66,75, 86,87,97,98,99,100,101,102,104,105 у
техничкој спецификацији; за партију 2 – наведених под редним бројем 20,21,22,53,55,59,75,88,
89,90,91,92,93,95,96 у техничкој спецификацији, за партију 3- наведених под редним бројем 1
у техничкој спецификацији;
Доказ:
-списак овлашћених сервиса сачињен на документу са меморандумом понуђача, са подацима о
овлашћеним сервисима: назив, адреса, контакт телефон за добра која су предмет партије/а за
коју се подноси понуда
-списак сертификованих сервисера, сачињен на документу са меморандумом понуђача, са
подацима о сервисерима: име и презиме, основ радног ангажовања у сервису (уговор о раду, о
привременим и повременим пословима, о делу, о допунском раду, о пословно техничкој
сарадњи), потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом, уз фотокопије
сертификата и основа радног ангажовања

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о
јавним набавкама.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
о јавним набавкама.
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Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се
достављати у неовереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели
уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид оригинал
или оверену копију свих приложених доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал
или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање
испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој
понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе)
односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски
језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о
додели уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да
промену документује на прописани начин.
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
Језик понуде
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на
српски језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква
понуда ће бити одбијена.
Начин на који понуда мора бити сачињена
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на
Порталу јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта
наручиоца www.11april-nbgd.edu.rs закључно са истеком рока за подношење понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа ,,11. април“ – Нови Београд, ул.
Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добра – куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у
објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа обликовану у три партије, (са
назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда) јн бр.Д 15-32 НE ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.01.2016. године , до10 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде. Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76.
Закона, наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова“
(Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка
понуда, потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за
учешће)
2. Образац 1– Образац понуде
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3. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену
печатом, са клаузулом „без протеста“,уз коју доставља копију депо картона и
захтев за регистрацију менице у регистру Народне банке Србије, и
Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом, насловљеним на
Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним у износу од 2%
од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности
минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока
важности понуде.
Напомена: Уколико подноси понуду за све три партије, понуђач може
доставити три менице, (за сваку партију посебно), или једну меницу за све три
партије.
Уколико се доставља једна меница, менично овлашћење треба да буде
попуњено у износу од 2% од збирне вредности понуда за све три партије, без
обрачунатог ПДВ-а
4. Модел уговора за партију 1,
5. Модел уговора за партију 2,
6. Модел уговора за партију 3,
7. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,
(Достављање овог обрасца није обавезно)
8. Образац 4- Образац Изјаве о независној понуди,
9. Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,
10. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,

Партије
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку, или само за одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда подноси за целокупну набавку,
или само на одређену партију.
У случају да се понуда подноси за целокупну набавку, мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл.75. и 76. Закона не морају бити достављени за сваку партију посебно,
односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, уколико је могуће.
Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Cена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.
Cену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена
цена има предност у случају несагласности.
Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.
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У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде
(испорука, монтажа, и сл).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чл.92 Закона.
Рок важења понуде
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је
дужан да у понуди назначи рок важења понуде.
Понуда која има краћи рок важења понуде од 30 дана, као и понуда у којој понуђач
није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Средства финансијског обезбеђења
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да
доставе оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“, са
копијом депо картона и захтевом за регистрацију менице у регистру Народне банке
Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на
Предшколску установу ,,11. април“- Нови Београд, у износу од 2% од укупне
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана
јавног отварања понуда.
Напомена: Уколико подноси понуду за три партије, понуђач може доставити три
менице, (за сваку партију посебно), или једну меницу за три партије.
Уколико понуђач доставља једну меницу, менично овлашћење треба да буде попуњено
у износу од 2% од збирне вредности понуда за три партије, без обрачунатог ПДВ-а
Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани
понуђач/и – Продавац/ци, биће у обавези да достави/е, посебно за сваку партију за коју
је/су изабран/и:
- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а , која мора
имати клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без
приговора и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно
извршење уговорне обавезе, и
- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у
целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном
пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, и рок
важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.
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Списак локација за испоруку
Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди,
изврши испоруку и монтажу добара која су предмет набавке на локацијама вртића
Новог Београда.
Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок
Наручилац ће извршити плаћање укупне уговорене вредности Продавцу у року до 10
дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља
Продавац којом је потрврђена испорука добара и Записника о квалитативном и
квантитативном пријему добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок испоруке и монтаже: минимално прихватљив рок је 20 а максимално прихватљив
рок је 30 календарских дана од дана закључења уговора.
Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене испоруке и
монтаже предметних добара у целости.
Учествовање у заједничкој понуди или са подизвођачем
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално,
- са подизвођачем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде,
заокруживањем једне од понуђених опција.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, (а који не може бити већи од 50% укупне
вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са Наручиоцем, сваки
ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености обавезних услова за учешће.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду
доставе Споразум о заједничком наступању, којим се чланови групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен
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од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану
групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача
потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијког
обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање,
и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне
документације.
Поштовање прописа од стране понуђача
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује
потписивањем Обрасца 6.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или
организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Bеоград, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити
исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које
администрирају ови органи;
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд.
интернет адреса:
www. мерз.гов.рс, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже
Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа:
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 2226, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона,
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу:
поштом, на адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних
хероја 12а, путем факса:011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна
набавка број Д 15-32, или на е-маил адресу info@11april-nbgd.edu.rs. у периоду од 08
часова до 17 часова радним данима (понедељак-петак).
НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је
стигао после истека радног времена наручиоца,тј. после 17 часова, сматра ће се да је
примљен наредног дана.
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НАПОМEНА:
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су
дате у писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне документације.
Измене и допуне Конкурсне документације
Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном
за подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда
измени или допуни Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и
допуне објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и
објавиће Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или
допуни Конкурсну документацију.
Измене, допуне и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни
опозвати поднету понуду.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави
Наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено,
запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и
означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује
измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «измена» или «допуна» или «опозив», у
зависности од тога шта се у омоту налази.
Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је понуђач као такве означио у
понуди.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу
великим словима имају написано „ПОВEРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног
лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део
мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
„ПОВEРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени
на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као
поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати
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поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради
спровођења поступка прегледа и оцене понуда.
Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би
неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.Наручилац ће обавестити понуђаче у
писменом облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по
окончаном поступку отварања понуда.
Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном
року, у писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске
грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у
смислу одредби чл. 82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује,
Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци
који објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне
набваке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, Наручилац ће од њега захтевати да у
моменту закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у
износу од 15% од вредности уговора, која мора имати клаузуле да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок важности 30 дана дужи
од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.
Критеријум за оцену понуда
Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда
Понуђена цена : 90 пондера
Начин вредновања:
Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера;
Остале понуде се вреднују по формули: понуда са најниже понуђеном ценом
/понуђена цена из конкретне понуде х 90;
2) Рок испоруке и монтаже добара : 10 пондера
Минимално прихватљив рок је 20 а максимално прихватљив рок је 30 календарских
дана од дана закључења уговора
Начин вредновања:
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Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке и монтаже вреднује се са 10
пондера; Остале понуде се пондеришу по формули: понуда са најкраћим понуђеним
роком / понуђени рок из конкретне понуде х 10.
Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исти број пондера,
као најповољнија биће изабрана понуда са најнижом понуђеном ценом.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача са краћим роком испоруке и
монтаже.
Рок испоруке и монтаже изражава се у календарским данима.
Понуђени рок испоруке и монтаже је мин. 20 а макс. 30 календарских дана.
Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном
року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора..
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча,односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године,односно у наредних шест месеци.
Заштита права
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес да закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев може поднети
и пословно удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој
комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набваке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1.
Закона, а подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права
достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“,
сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне
набавке Д 15-32“.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда и конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране Наручиоца најкасције седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке Наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку јавне
набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
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О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у поступку,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија
на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-167. Закона.
Закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року
од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.,односно у року од осам дана од дана доношења Одлуке о додели уговора,
уколико у предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна понуда.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДE
Подносимо понуду за: А. Целокупну јавну набавку
B. За партију/е (1,2 или 3)
(заокружити под А или под B, као и број партије за коју се подноси понуда)
Понуда број_______(за партију 1); Понуда број ______(за партију 2);
Понуда број ______(за партију 3);
(уписати број понуде за партију/е за коју/е се подноси понуда)
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОСЛОВНО ИМE ИЛИ
СКРАЋEНИ НАЗИВ
АДРЕСА И СEДИШТE
ОДГОВОРНО ЛИЦE
ЛИЦE ЗА КОНТАКТ
ТEЛEФОН
ТEЛEФАКС
EЛEКТРОНСКА ПОШТА
ТEКУЋИ РАЧУН И BАНКА
МАТИЧНИ BРОЈ ПОНУЂАЧА
ПИБ
ПОНУЂАЧ НАСТУПА:
За партију 1:
1.самостално
2.са подизвођачем/има
3.у заједничкој понуди

За партију 2:
1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. у заједничкој понуди

За партију 3:
1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. у заједничкој понуди

(заокружити начин наступања у партији/ама за коју/е се подноси понуда)
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(попуњава се уколико понуђач наступа са подизвођачем/има)
Број партије/а у којој се наступа са подизвођачем:_______
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ
НАЗИВ
АДРЕСА И СЕДИШТЕ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА
МАТИЧНИ BРОЈ
ПИB
ПРОЦEНАТ УКУПНE ВРEДНОСТИ
НАBАВКE ПОВEРEН
ПОДИЗВОЂАЧУ (У%)
ВРСТА ПОСЛА КОЈА СE
ПОВEРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПE
(попуњава се уколико понуђач наступа у заједничкој понуди)
Број партије/а у којој се наступа у заједничкој понуди:_______
ПОСЛОВНО ИМE ИЛИ СКРАЋEНИ
НАЗИВ
ЧЛАНА ГРУПE
АДРЕСА И СEДИШТE
ОДГОВОРНО ЛИЦE
ЛИЦE ЗА КОНТАКТ
ТEЛEФОН
ТEЛEФАКС
EЛEКТРОНСКА ПОШТА
ТEКУЋИ РАЧУН И BАНКА
МАТИЧНИ BРОЈ

ПИБ
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
(За партију 1)
УКУПНА ЦEНА BEЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦEНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКE (У КАЛEНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МEСEЦА):
ПОДАЦИ О ПОНУДИ
(За партију 2)
УКУПНА ЦEНА BEЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦEНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКE (У КАЛEНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МEСEЦА):
ПОДАЦИ О ПОНУДИ
(За партију 3)
УКУПНА ЦEНА BEЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦEНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИСПОРУКE (У КАЛEНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МEСEЦА):
Понуђене цене су фиксне.
У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде
(испорука, монтажа, и сл).
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а
на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потрврђена испорука добара
и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Саставни део обрасца понуде је спецификација понуде са структуром цене
Потпис одговорног лица понуђача
_________________________
Датум:_______________
Место:_______________

МП

Страница 21 од 152

Упутство: у случају већег броја подизвођача, односно већег броја чланова групе,
фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака
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Модел уговора за партију 1.
УГОВОР
о купопродаји опреме за централну кухињу ,,Весна"
Закључен између:
Наручиоца – Предшколска установа ,,11. април“- Нови Београд, са седиштем у Београду, ул.
Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа директор Мирјана
Секулић
и
Продавца - _________________________________, са седиштем у _________________, ул.
________________________, ПИB___________________, Матични број__________, кога
заступа___________________________________
Основ уговора:
ЈН број Д 15-32, куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане"
у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа обликована у три партије, партија 1 –
Куповина опреме за централну кухињу ,,Весна" .
Број и датум Одлуке о додели уговора_____________(попуњава Наручилац)
ПРEДМEТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина (са испоруком и монтажом) опреме за централну кухињу
,,Весна" у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр.
__________ од __________.2015. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог
Уговора.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКE
Члан 2.
Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима
наручиоца, на локацијама вртића Новог Београда
Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од ___
календарских дана од дана закључења уговора.
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КВАЛИТEТ И ПРИЈEМ ДОБАРА
Члан 3.
Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног
квалитета и програма.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и
сигурна за коришћење.
Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при
испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном
пријему.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други
квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине
наведене у отпремним документима,наведени недостаци биће записнички констатовати.
Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени
добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни
недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатака.
СРEДСТВА ОБEЗБEЂEЊА
Члан 4.
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави
- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а , која мора
имати клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без
приговора и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно
извршење уговорне обавезе, и
- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у
целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном
пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, и рок
важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.
ЦEНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од
___________________динара без обрачунатог ПДВ-а), односно_______________ динара са
обрачунатим ПДВ-ом,
(словима:___________________________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом ),
у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју
испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног
од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.
Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун
Продавца број _________________________________код _______________________(назив
банке).
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ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ
Члан 6.
Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од __________месеца
(Минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року
отклони о свом трошку.
Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у
целости и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране
овлашћених представника Наручиоца и Продавца.
Члан 7.
Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и
оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно
функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана
потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.
ОТКЛАЊАЊЕ НEДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 8.
Продавац је дужан да у току гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом
трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним
добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему
писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву,
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко
лице, на терет продавца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном
року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има
право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.
ОБАВEЗE ПРОДАВЦА У ПОГЛEДУ РEЗEРВНИХ ДEЛОВА
Члан 9.
Продавац је у обавези да_________година (минимум 5 година) од дана извршене
примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца
оригиналним резервним деловима за испоручена добра.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара,
Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2 о/оо (два промила) од укупне вредности
Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може
бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.
У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има
право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.
Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца
или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне
казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорнох обавеза од стране Продавца,Купац без посебног
саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.
Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка
уговорних обавеза,утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и
на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату
уговорене цене из члана 5.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране
Продавца.
Уговор се раскида доставњањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од
10 дана.
Раскид уговора производи правно дејство протеком отказног рока.
Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.
У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране
једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога
трпи.
ПРEЛАЗНE И ЗАВРШНE ОДРEДБE
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 13.
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Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса,
потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране .
Члан 14.
Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан
Привредни суд у Bеограду.
Члан 16.
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора
задржава по 3 (три) примерка.

За Продавца:
ДИРEКТОР

За Наручиоца:
ДИРЕКТОР

_________________________

_______________________
Мирјана Секулић
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Модел уговора за партију 2
УГОВОР
о купопродаји опреме за централну кухињу ,,Лане"
Закључен између:
Наручиоца – Предшколска установа ,,11. април“- Нови Београд, са седиштем у Београду, ул.
Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа директор Мирјана
Секулић
и
Продавца - _________________________________, са седиштем у _________________, ул.
________________________, ПИB___________________, Матични број__________, кога
заступа___________________________________
Основ уговора:
ЈН број Д 15-32, куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане"
у објекту ,,Срна"и куповина машина за прање посуђа обликована у три партије партија 2 –
Куповина опреме за централну кухињу ,,Лане" .
Bрој и датум Одлуке о додели уговора_____________(попуњава Наручилац)
ПРEДМEТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина (са испоруком и монтажом) опреме за централну кухињу
,,Лане", у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр.
__________ од __________.2015. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог
Уговора.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКE
Члан 2.
Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима
наручиоца, на локацијама вртића Новог Београда.
Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од ___
календарских дана, од дана закључења уговора.
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КВАЛИТEТ И ПРИЈEМ ДОБАРА
Члан 3.
Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног
квалитета и програма.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и
сигурна за коришћење.
Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при
испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном
пријему.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други
квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине
наведене у отпремним документима,наведени недостаци биће записнички констатовати.
Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени
добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни
недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатака.
СРEДСТВА ОБEЗБEЂEЊА
Члан 4.
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави
- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а , која мора
имати клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без
приговора и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно
извршење уговорне обавезе, и
- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у
целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном
пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, и рок
важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.
ЦEНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од
___________________динара без обрачунатог ПДВ-а), односно_______________ динара са
обрачунатим ПДВ-ом,
(словима:___________________________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом ),
у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпемнице коју
испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног
од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.
Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун
Продавца број _________________________________код _______________________(назив
банке).

Страница 29 од 152

ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ
Члан 6.
Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од __________месеца
(Минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року
отклони о свом трошку.
Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у
целости и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране
овлашћених представника Наручиоца и Продавца.
Члан 7.
Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и
оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно
функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана
потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.
ОТКЛАЊАЊЕ НEДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 8.
Продавац је дужан да у току гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом
трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним
добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему
писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву,
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко
лице, на терет продавца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном
року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има
право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.
ОБАВEЗE ПРОДАВЦА У ПОГЛEДУ РEЗEРВНИХ ДEЛОВА
Члан 9.
Продавац је у обавези да_________година (минимум 5 година) од дана извршене
примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца
оригиналним резервним деловима за испоручена добра.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара,
Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2 о/оо (два промила) од укупне вредности
Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може
бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.
У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има
право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.
Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца
или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне
казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорнох обавеза од стране Продавца,Купац без посебног
саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.
Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка
уговорних обавеза,утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и
на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату
уговорене цене из члана 5.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране
Продавца.
Уговор се раскида доставњањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од
10 дана.
Раскид уговора производи правно дејство протеком отказног рока.
Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.
У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране
једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога
трпи.
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ПРEЛАЗНE И ЗАВРШНE ОДРEДBE
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 13.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса,
потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране .
Члан 14.
Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан
Привредни суд у Bеограду.
Члан 16.
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора
задржава по 3 (три) примерка.

За продавца:
ДИРEКТОР

За Наручиоца:
ДИРEКТОР:

_________________________

_______________________
Мирјана Секулић
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Модел уговора за партију 3.
УГОВОР
о куповини машина за прање посуђа
Закључен између:
Наручиоца – Предшколска установа ,,11. април“- Нови Београд, са седиштем у Београду, ул.
Народних хероја 12а, ПИБ 101670061, Матични број 7079460, кога заступа директор Мирјана
Секулић
и
Продавца - _________________________________, са седиштем у _________________, ул.
________________________, ПИB___________________, Матични број__________, кога
заступа___________________________________
Основ уговора:
ЈН број Д 15-32, куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане"
у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа обликована у три партије, партија 3 –.
Куповина машина за прање посуђа
Број и датум Одлуке о додели уговора_____________(попуњава Наручилац)
ПРEДМEТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина (са испоруком и монтажом) опреме за централну кухињу
,,Весна" у свему према техничкој спецификацији из усвојене Понуде продавца бр.
__________ од __________.2015. године, (у даљем тексту Понуда), која је саставни део овог
Уговора.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКE
Члан 2.
Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у објектима
наручиоца, на локацијама вртића Новог Београда.
Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у року од ___
календарских дана од дана закључења уговора.
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КВАЛИТEТ И ПРИЈEМ ДОБАРА
Члан 3.
Продавац се обавезује да испоручи монтира добра која су у исправном стању, уговореног
квалитета и програма.
Сва добра која су предмет уговора морају бити нова, некоришћена, неремонтована и
сигурна за коришћење.
Представници Наручиоца и Продавца ће извршити квантитативни и квалитативни пријем при
испоруци уговорених добара која и потписати Записник о квантитативном и квалитативном
пријему.
Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему уоче оштећења, односно други
квалитативни недостаци или да се количина приспеле испоруке разликује од количине
наведене у отпремним документима,наведени недостаци биће записнички констатовати.
Продавац је обавезан да испоручи недостајуће количине до уговорене количине или/и замени
добро које је предмет Уговора на коме су утврђени и записнички констатовани квалитативни
недостаци у року од 5 календарских дана од дана записничког констатовања недостатака.
СРEДСТВА ОBEЗBEЂEЊА
Члан 4.
Продавац се обавезује да Наручиоцу достави
- у року од 7 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора
имати клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без
приговора и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно
извршење уговорне обавезе, и
- у тренутку извршене примопредаје (испоруке и монтаже) предметних добара у
целости, а по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном
пријему - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, и рок
важности 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.
ЦEНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање укупно уговорене вредности у износу од
___________________динара без обрачунатог ПДВ-а), односно_______________ динара са
обрачунатим ПДВ-ом,
(словима:___________________________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом ),
у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпемнице коју
испоставља Продавац и Записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног
од стране овлашћених представника Наручиоца и Продавца.
Наручилац се обавезује да новчана средства из претходног става уплати на текући рачун
Продавца број _________________________________код _______________________(назив
банке).
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ГАРАНТНИ РОК и ГАРАНТНИ ЛИСТ
Члан 6.
Продавац за испоручена и монтирана добра даје гарантни рок од __________месеца
(Минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке на испоручена добра у том року
отклони о свом трошку.
Гарантни рок почиње да тече од дана извршене испоруке и монтаже уговорених добара у
целости и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране
овлашћених представника Наручиоца и Продавца.
Члан 7.
Продавац је дужан да уз испоручене уређаје Наручиоцу преда припадајуће потписане и
оверене гарантне листове произвођача, којим произвођач гарантује исправно
функционисање ствари у року наведеном у гарантном листу, рачунајући од дана
потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.
ОТКЛАЊАЊЕ НEДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 8.
Продавац је дужан да у току гарантног рока, на писмени позив Наручиоца, отклони о свом
трошку, у примереном року који одреди Наручилац, све недостатке на уговореним
добрима, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Ако продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему
писменог позива Наручиоца, односно ако не изврши ту обавезу у року датом у позиву,
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко
лице, на терет продавца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном
року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има
право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.
ОБАВEЗE ПРОДАВЦА У ПОГЛEДУ РEЗEРВНИХ ДEЛОВА
Члан 9.
Продавац је у обавези да_________година (минимум 5 година) од дана извршене
примопредаје предметних добара обезбеђује несметано снабдевање Наручиоца
оригиналним резервним деловима за испоручена добра.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком и монтажом предметних добара,
Продавац ће бити дужан да плати уговорну казну од 2 о/оо (два промила) од укупне вредности
Уговора, за сваки дан закашњења, с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може
бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке.
У случају неоправданог кашњења Продавца са испоруком предметних добара, Наручилац има
право и на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.
Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране Продавца
или/и због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне
казне, Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорнох обавеза од стране Продавца,Купац без посебног
саопштења продавцу, задржава своје право на уговорну казну.
Купац ће у складу са одредбама овог уговора, према датуму коначног испуњења/завршетка
уговорних обавеза,утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Продавца и
на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату
уговорене цене из члана 5.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац има право на раскид уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране
Продавца.
Уговор се раскида доставњањем писмене изјаве о раскиду другој страни са отказним роком од
10 дана.
Раскид уговора производи правно дејство протеком отказног рока.
Уговорне стране могу и споразумно да раскину уговор.
У случају раскида Уговора због повреде и неизвршавања уговорених обавеза од стране
једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на надокнаду штете коју због тога
трпи.
ПРEЛАЗНE И ЗАВРШНE ОДРEДБE
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 13.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само путем писмено закљученог Анекса,
потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране .
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Члан 14.
Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан
Привредни суд у Bеограду.
Члан 16.
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сваки потписник уговора
задржава по 3 (три) примерка.

За Продавца:
ДИРEКТОР

За Наручиоца:
ДИРЕКТОР

_________________________

_______________________
Мирјана Секулић
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРEМE ПОНУДE

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРEМE
ПОНУДE

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
надокнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је,
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача:
______________________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈEМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду у
отвореном поступку за јавну набавку добра – куповина опреме за централне кухиње:
,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа
обликовану у три партије, јавна набавка број: Д 15-32, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________

Страница 39 од 152

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВEЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА
У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ________________________ у отвореном поступку за јавну набавку добра
– куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту
,,Срна" и куповина машина за прање посуђа обликовану у три партије, јавна набавка
број Д 15-32,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача
_________________________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1.
Ц.К. „ВЕСНА“

Р.Б.

Јединица
Мере

Број
Комада

ком.

4

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ

Јединична
цена
Без ПДВ-а

Произвођач

ПРИЈЕМ РОБЕ

1.

МАГАЦИН 1
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама.Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима AISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила.
Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање.Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим 130x60x180цм
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Укупно (без пдв-а)

2.

3.

4.

Подна палета намењена
прехрамбеној и свим осталим
индустријским условима где се
захтева висока хигијена.
Направљене су од високо
квалитетне пластике са изузетним
својствима чишћења.
димензије: 80 x 60 x 16 цм
носивост: статичка 2000кг,
динамичка 500 кг дизајн:
перфорирана, са рубом против
клизања модел: 2 скије тежина: 9 кг
материјал: 100% оригинални HDPE
боја: светло сива
МАГАЦИН 2
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама.Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима AISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила. Са
4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим130x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама.Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима AISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила.
Са 4 пуне полице.Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање Носећа конструкција

ком.

2

ком.

1

ком.

1
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5.

6.

кутијасти профили 40x20x1.2мм
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим150x60x180цм
Расхладни орман са двоја врата,
израђен у inoxu AISI 304 18/10;
изолација полиуретанска пена
CFC/HCFC дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице inox
АISI 304 18/10 мин. 100 мм; врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900.;ручице за
отварање по целој висини врата од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 6
пластифицираних решетки GН2/1 и
6 пари клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°Ц; аутоматско
одмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа АISI
304 18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 1400 до
1500 лит.; Инстал. снага маx. 660
W; Дим. 139-150x80-85x200-210
цм; CE сертификат или
одговарајуће
Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI 304
18/10; изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100 мм; врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900 ;ручица за

ком.

1
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7.

8.

отварање по целој висини врата, од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3 пара
клизача од inoxa АISI 304 18/10;
прилагођен за рад на
амбиј.температури до +43°C;
аутоматско одрмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од 0°C до
+10°C; капацитет 650 до 700 лит.;
инсталисана снага маx. 450 W; дим.
70-75x80-85x200-210 цм; CE
сертификат или одговарајуће.
МАГАЦИН 3
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама. Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила. Са
4 пуне полице.Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање. Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм .
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим130x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама.Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила. Са
4 пуне полице. Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега

ком.

1

ком.

4

ком.

1
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9.

10.

11.

ојачање. Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм .
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим100x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама. Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила. Са
4 пуне полице. Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање. Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм .
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим150x60x180цм
МАГАЦИН 4
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама. Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила.
Са 4 пуне полице. Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање. Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм .
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим170x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама. Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила.
Са 4 пуне полице.

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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12.

13.

Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање.
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм . Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим 130x60x180цм
Расхладни орман са двоја врата,
израђен у inoxu АISI 304 18/10;
изолација полиуретанска пена
CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100 мм; врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900.; ручице за
отварање по целој висини врата од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 6
пластифицираних решетки GН2/1 и
6 пари клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C; аутоматско
одмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа АISI
304 18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 1400 до
1500 лит.; Инстал. снага маx. 660
W; Дим. 139-150x80-85x200-210
цм; CE сертификат или
одговарајуће
Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI 304
18/10; изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним

ком.

1

ком.

1
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14.

15.

угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм;врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900 ;ручица за
отварање по целој висини врата, од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3 пара
клизача од иноxа АISI 304 18/10;
прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C; аутоматско
одрмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа АISI
304 18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 650 до
700 лит.; инсталисана снага маx.
450 W; дим. 70-75x80-85x200-210
цм; CE сертификат или
одговарајуће
МАГАЦИН 5
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама. Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима AISI 304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила.
Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање.
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм . Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим150x60x180цм
Сталажа магацинска од INОX-а са
пуним полицама. Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног

ком.

3

ком.

2
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16.

17.

нерђајућег лима АISI 304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила.
Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање.
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм . Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим100x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама.Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима AISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила. Са
4 пуне полице.Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање. Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм .
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим130x60x180цм
Расхладни орман-замрзивач са
двоја врата, израђен у inoxu АISI
304 18/10; изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм; врата
самозатварајућа,реверзибилна са
углом отварања од мин.900,ручица
за отварање по целој висини врата
од иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 6
пластифицираних решетки GN2/1 и
6 пари клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C; аутоматско

ком.

3
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18.

19.

одрмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа АISI
304 18/10; температурни режим од 18°C до -22°C; капацитет 1400 до
1500 лит.; Инстал. снага од 11001710W; Дим. 139-150x80-85x200210 цм; CE сертификат или
одговарајуће
Расхладни орман-замрзивач са
једним вратима, израђен у inoxu
АISI 304 18/10; изолација полиур.
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм;врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин.900,ручица за
отварање по целој висини врата од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке GN2/1 и 3
пара клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C; аутоматско
одрмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа АISI
304 18/10; температурни режим од 18°C до -22°C; капацитет 650 до
700 лит ; инсталисана снага маx.
855 W; дим.70-75x80-85x200-210цм
CE сертификат или одговарајуће
Ниска плато INOX колица.
Израђена од нерђајућег челика АISI
304. Носиви оквир од цеви Ø 25мм
је у потпуности заварен. Колица су
опремљена са 2 обртна и 2 фиксна

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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20.

21.

22.

точка промера мин. ø100мм.
Отпорна облога точкова не оставља
трагове на поду. Јака, ергономски
обликована ручка је је продужени
део носивог оквира. Носивост
мин.100 кг;Мин. 60x100x85-90цм
Базен колица, израђена од
нерђајућег челика АISI 304. Базен
има заобљене углове. Базен има
одводни вентил. Колица су
опремљена са 4 обртна точка
промера мин. ø100 мм. Отпорна
облога точкова не оставља трагове
на поду;
дим. мин. 80x60x75цм
Двоетажна INOX колица. Израђена
од нерђајућег челика АISI 304.
Носиви оквир од цеви Ø 25мм је у
потпуности заварен.
Колица су опремљена са 4 обртна
точка промера мин ø100 мм, од
којих 2 имају кочнице. Отпорна
облога точкова не оставља трагове
на поду. Јака, ергономски
обликована ручка је уствари
продужени део носивог оквира.
Носивост 100 кг.
Дим90x60x90-100цм
Магацинска електронска подна вага
капацитет мерења мин.300кг/100г
димензије платформе 600x800мм
број мерних претварача мин.1,
мерни показни уређај А12 или
одговарајући (необрачунски);
монтажа показног уређаја: на
стубићу, на зиду или на столу (тј.
одвојив од стубића); дисплеј LCD ,
функција таре, напајање батеријско

ком.

3

ком-

3
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23.

(пуњива батерија 220VAC),
индикација истрошености батерије
могућност бројања предмета; тело
ваге од заштићеног челика, тас је од
INOX-а АISI304
Магацинска колица на два точка
Точкови Ø200мм који су
пнеуматски; носивост око 200кг;
Дим 50x45x100-110цм

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ПРИПРЕМА ПОВРЋА

24.

25.

Једноделна судопера са великим
базеном. Величина базена
106x50цм. Изведена без полице,
отворен Израђена од водоотпорног
и киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10
Дебљина inoxa радне плоче и
судопер базена је мин. 1мм.
Базени пресовани (без варова) са
заобљеним угловима
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама. Са:
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана, активирање
лактом, са два улаза,зидна; пвц
сифон. Дим.120x70x90/100цм
Љуштилица за кромпир; кртоласто
поврће; капацитета једног пуњења
мин.15кг ; капацитет мин. 345кг/h;
Бубањ и окретни диск обложени су
корундном облогом. Погон је
смештен и заптивен у лежај што
осигурава интензивно љуштење и
дуг век трајања уређаја. Цео уређај
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26.

27.

је на постољу од нерђајућег челика,
са посудом за скупљање
ољуштених кора са перфорираним
улошком,
дим.мин.44x29x30цм;Време
љуштења 15 кг кромпира цца 1,5
мин;Потрошња воде за појединачно
пуњење цца 30 л; Довод воде Р
3/4"; Мере љуштилица кромпира 44
x 49.5 x 100 цм Инсталисана снага
0,75 до 1 кW;400V/3N /50-60 Hz;
CE сертификат или одговарајуће
Базен колица, израђена од
нерђајућег челика АISI304. Базен
има заобљене углове. Базен има
одводни вентил. Колица су
опремљена са 4 обртна точка
промера мин. ø100 мм. Отпорна
облога точкова не оставља трагове
на поду;
дим. мин. 80x60x75цм
Машина за прање поврћааутоматска.
У машини је, такође, мoгуће прати
и воће, месо и рибу. Машина има
нежније прање код нпр зелене
салате и интензивно код нпр
шаргарепе. Поврће које је у води се
ротира што омугаћава лако
уклањање свих прљавштина које
пролазе кроз рупе на странама и
дну бубња и одлазе у одводну цев.
Време прања: 3мин; По прању се
смањује количина бактерија за
90%; Бубањ са рупама на зидовима
и дну израђен је од полираног inoxа
АISI304 капацитета је мин.90
литара; Подесиве пластичне

ком.

3
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28.

ножице; Поклопац који се може
користити као радна повржина када
је затворен; доступност
електронским компонентама и
вентилу са предње стране машине;
Могућност подешавања брзине
прања; контролна табла са
дугметом за почетак/крај прања, са
дугметом започетак/крај
центрифугирања, ручица за
регулацију прања и ручица за
регулацију центрифугирања;
Капацитет прања по циклусу:
лиснато поврће мин.4кг, тешко
поврће, воће, месо мин.15кг; Довод
воде 3/4″;Снага 0,7 до 1кW 230V
1N 50 Hz;
Дим.50-60x50-60x90-95 цм; CE
сертификат или одговарајуће
Процесни сто за обраду поврћа са
једном дугом судопером, са једном
рупом за одстрањивање отпада на
десној страни и једном
полиетиленском радном
површином лево од отвора; без
доње полице, али са тространим
укрућењем ради стабилности и
крутости целе конструкције стола.
Величина базена 163x31х25 цм.
Израђена од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10 Дебљина
иноxа радне плоче и судопер базена
је мин. 1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за

ком.

1
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29.

30.

31.

15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама. Са:
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана, активирање
лактом, са два улаза,зидна; пвц
сифон. Дим.180x70x90/100цм.
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од нерђајућег
лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10, дим.мин. ø45x68цм
Висећи затворени ормарић са
клизним вратима. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10. Са централном полицом
дебљине 30мм, INOX дебљине
0.8мм
Клизна врата морају бити са
бешумним вођењем помоћу меких
точкова и кугличних лежајева при
чему доња површина не захтева
присуство каналице или лајсне
вођења, израђена од иноxа дебљине
0.8мм, у склопу врата направити
целом висином ручку за отварање.
Дим180x40x60цм
Расхладни орман са двоја врата,
израђен у INOX-a AISI 304 18/10;
изолација полиуретанска пена
CFC/HCFC дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100 мм; врата

ком.

1

ком.

2

ком.

3
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32.

33.

самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900.;ручице за
отварање по целој висини врата од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 6
пластифицираних решетки GN2/1 и
6 пари клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C; аутоматско
одмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа AISI
304 18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 1400 до
1500 лит.; Инстал. снага
маx. 660 W; Дим. 139-150x8085x200-210 цм; CE сертификат или
одговарајуће
Радни сто са доњом полицом.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10 Дебљина
иноxа радне плоче је мин. 1мм. а
доње плоче са укрућењем мин.
0,8мм. Носећа конструкција INOX
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.140x70x90/100цм

ком.

1

ком.

1

Машина за резање поврћа са
дисковима на сопственом постољу;
Са аутоматским наставком за разне
врсте поврћа (парадајз, лук,
кромпир...), са наставком за велико
и дугачко поврће које треба
притиснути (купус, целер..), са
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наставком са четири цеви за
дугачко поврће (краставац,
тиквице..), са посебним додатком
мин. 3мм за брзо гњечење већих
количина кромпира и прављења
пиреа; са дисковима: за сецкање од
1мм, 2мм и 4мм, за рендање од
1.5мм и 3мм, за сецкање на коцкице
од 5x5x5мм, 10x10x10мм и
20x20x20мм, за жилијен сецкање од
2x10мм, 2.5x2.5мм и 4x4мм, за
помфрит од 10x10мм ;База мотора
и мобилно постоље машине у
нерђајућем челику; Машина се лако
помера због постоља које има
точкиће; Сви делови машине који
долазе у контакт са храном лако се
могу уклонити ради чишћења што
одржава високе стандарде хигијене;
Немогућност приступа оштрим
деловима за сецкање док су у
покрету; Две брзине мин. 375
обрт/мин и 750 обрт/мин;
Трофазна; Капацитет аутоматског
наставка: до 1200кг поврћа по сату
и наставка за притискање поврћа:
до 400кг поврћа по сату; Наставак
за притискање поврћа са
вилиндричним отвором мин.
Ø58мм за дугачко поврће и
великим отвором за убацивање
количине од мин. 15 парадајза.
Наставак са 4 цеви је са две цеви
пречника мин.50мм и две цеви
пречника мин.70мм; Снага: 1.1 до
1.5 кW; 400В 3Н 50 Хз; Дим са
постољем цца 36x70x120-130цм;
CE сертификат или одговарајуће

ком.

1
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34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
АISI 304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од INOX-а,
капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета мин.
0,9лит
Носач папирних убруса од INOX-а,
са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране,
дим.мин. Ø38x60 цм
Једноручна мешајућа батерија,
зидна,са наставком за прикључење
црева за прање од ½“, минималне
дужине црева 15 м, са носачем за
намотавање црева од пластике,
иноха,метала или комбиновано
Стона вага са дисплејом
капацитет мерења: 15кг/30кг,5г/10г
дисплеј: LCD (5 цифара)

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

функција таре: до пола опсега
мерења
напајање: батеријско 1.5В x 6, или
адаптер
220VAC/9VDC,300мА
обострани дисплеј
димензије ваге(мм):
260(Ш)x287(Д)x137(В)
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димензија таса: 230(Ш)x190(Д)
(иноx равни тас)
маса уређаја: 2.8 кг

41.

Стерилизатор ножева капацитет
мин. 14 ножева
УВ стерилизатор ножева је израђен
од вискоквалитетног INOX-а
функционише помоћу
стерилизујуће UV лампе
230 В 50/60Хз 36-40W поседује
INOX држач за ножеве има и тајмер
120’ са сигналном лампом
Дим50-55x16-18x61-65цм

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ПРИПРЕМА МЕСА

42.

43.
44.
45.

46.

47.

Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
АISI 304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од inoxa,
капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета мин.
0,9лит
Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим.мин. Ø38x60 цм
Радни сто са базеном-судопером на
десној страни отворен, без полице.
Величина базена 40x40цм.
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48.

49.

50.

Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10 Дебљина
иноxа радне плоче и судопер базена
је мин. 1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама. Са:
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана, активирање
лактом, са два улаза,зидна; пвц
сифон. Дим.140x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од нерђајућег
лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10, дим.мин. ø45x68цм
Пањ за месо
Израде у inoxu АISI304; Носећа
контрукција кутијасти inoxu
профили 40/40/1.2мм; Горња плоча
полиуретанска - котерм (сипас)
плоча дебљине 100мм; На
отвореном постољу; У комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама
Дим.50x70x90/100цм
Процесни сто за обраду меса са
повишењем на задњој страни и са 1
полиетиленском плочама дим. у
сразмери са елементом, која се лако
скида ради прања, без доње

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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51.

52.

полице, али са тространим
укрућењем ради стабилности и
крутости целе конструкције стола.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10 Дебљина
inoxa радне плочe је мин. 1мм.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим180x70x90/100цм
Висећи затворени ормарић са
клизним вратима. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10. Са централном полицом
дебљине 30мм, иноxа дебљине
0.8мм
Клизна врата морају бити са
бешумним вођењем помоћу меких
точкова и кугличних лежајева при
чему доња површина не захтева
присуство каналице или лајсне
вођења, израђена од иноxа дебљине
0.8мм, у склопу врата направити
целом висином ручку за отварање.
Дим180x40x60цм
Стона вага са дисплејом
капацитет мерења: 15кг/30кг,5г/10г
дисплеј: LCD (5 цифара)
функција таре: до пола опсега
мерења
напајање: батеријско 1.5В x 6, или
адаптер

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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220VAC/9VDC,300мА
обострани дисплеј
димензије ваге(мм):
260(Ш)x287(Д)x137(В)
димензија таса: 230(Ш)x190(Д)
(иноx равни тас)
маса уређаја: 2.8 кг

ег челика ;
Потпуно уклоњива

53.
ег челика
(Ø6мм рупице) и нож од нерђајућег
челика за само- оштрење;
капацитет 500кг/х; Снага2.2-3.0кW
230V 1H 50Hz Дим45-50x30-35x5355цм; CE сертификат или
одговарајуће

54.

55.

Стерилизатор ножева капацитет
мин. 14 ножева
UV стерилизатор ножева је
израђен од вискоквалитетног
INOX-а функционише помоћу
стерилизујуће UB лампе
230 V 50/60Hz 36-40W поседује
INOX држач за ножеве има и тајмер
120’ са сигналном лампом
Дим50-55x16-18x61-65цм
Расхладни орман са двоја врата,
израђен у inoxu AISI 304 18/10;
изолација полиуретанска пена
CFC/HCFC дебљине 75мм;

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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56.

унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100 мм; врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900.;ручице за
отварање по целој висини врата од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 6
пластифицираних решетки GN2/1 и
6 пари клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C; аутоматско
одмрзавање; електронска
контролна табла; осветљење;
поклопац испаривача од иноxа АISI
304 18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 1400 до
1500 лит.; Инстал. снага маx. 660
W; Дим. 139-150x80-85x200-210
цм; CE сертификат или
одговарајуће
Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI 304
18/10; изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм; врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900 ;ручица за
отварање по целој висини врата, од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3 пара
клизача од иноxа АISI 304 18/10;
прилагођен за рад на
амбиј.температури до +43°C;
аутоматско одрмрзавање;

Страница 62 од 152

57.

електронска контролна табла;
осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од 0°C до
+10°C; капацитет 650 до 700 лит.;
инсталисана снага маx. 450 W; дим.
70-75x80-85x200-210 цм; CE
сертификат или одговарајуће
Базен колица, израђена од
нерђајућег челика АISI 304. Базен
има заобљене углове. Базен има
одводни вентил. Колица су
опремљена са 4 обртна точка
промјера мин. ø100 мм. Отпорна
облога точкова не оставља трагове
на поду; дим. мин. 80x60x75цм

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.
ком.

1
1

ПРИПРЕМА РИБЕ

58.

59.
60.
61.

62

63.

Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
АISI 304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од inoxа,
капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета мин.
0,9лит
Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим. мин.Ø38x60 цм
Процесни сто за обраду рибе са
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64.

65.

базеном дим.163х31х25 цм, са
једном рупом за одстрањивање
отпада на десној страни и једном
полиетиленском радном плочом, у
сразмери са дим.елемента,лево од
отвора; без доње полице, али са
тространим укрућењем ради
стабилности и крутости целе
конструкције стола. Величина
базена 163x31цм. Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10 Дебљина иноxа радне плоче и
судопер базена је мин. 1мм. Базени
пресовани (без варова) са
заобљеним угловима Носећа
конструкција иноx кутијасти
профили 40x40x1.2мм увучени у
односу на радну плочу за 15мм, руб
на задњој страни подигнут за
100мм. Све у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама. Са:
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана, активирање
лактом, са два улаза,зидна; пвц
сифон. Дим.180x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од нерђајућег
лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10 , дим.мин. ø45x68цм
Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI 304
18/10; изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;

ком.

1
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66.

унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм;врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900 ;ручица за
отварање по целој висини врата, од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3 пара
клизача од иноxа АISI 304 18/10;
прилагођен за рад на
амбиј.температури до +43°C;
аутоматско одрмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од 0°C до
+10°C; капацитет 650 до 700 лит.;
инсталисана снага маx. 450 W; дим.
70-75x80-85x200-210 цм; CE
сертификат или одговарајуће
Расхладни орман дуал температуре
са троја врата, израђен у inoxu
АISI 304;изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм;врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900 ;ручица за
отварање по целој висини врата, од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 5
решетки GN2/1 и 4 абс посуде за
рибу GN1/1 ; прилагођен за рад на
амбијенталној температури до
+43°C; Аутоматско одрмрзавање;
Електронска контролна табла;

ком.

1
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67.

Осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од -2°C до
+8°C и -6°C до +4°C , капацитета
1400л-1500 лит. Инсталисана снага
1130-1140W Дим. 139-150x8085x200-210 цм; CE сертификат или
одговарајуће
Стерилизатор ножева капацитет
мин. 14 ножева
UV стерилизатор ножева је
израђен од вискоквалитетног
INOX-а функционише помоћу
стерилизујуће UV лампе
230 В 50/60Хз 36-40W поседује
INOX држач за ножеве има и тајмер
120’ са сигналном лампом
Дим50-55x16-18x61-65цм

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ПРАЊЕ КУХИЊСКОГ СУЂА

68.

69.
70.

Слободностојећи трокадеро од
нерђајућег лима АISI 304, за
изливање прљавих течности у
комбинацији са санитарним
умиваоником за прање руку.
Постоје два базена. Горњи - за
прање руку, са уграђеном славином
и већи, доњи за изливање мин.
40x40x18цм са решетком у горњем
делу. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм .
Дим. трокадера 50x60x110 цм.
Дозатор за течни сапун од inoxа,
капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо средство
од АBC пластике, капацитета мин.
0,9лит
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71.

72.

73.

Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова
Радни сто са рупом (рупа са
силиконском гумом) и доњом
полицом. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOS АISI304
18/10 Дебљина иноxа радне плоче
је мин. 1мм. Носећа конструкција
INOX кутијасти профили
40x40x1.2мм увучени у односу на
радну плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим.80x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од нерђајућег
лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10, дим.мин. ø45x68цм
Дводелна судопера са два велика
базена. Базени 80x50х30цм
Изведена без полице са тространим
укрућењем, отворен. Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10;

ком.

1

ком.

1

ком.

1

74.
Дебљина иноxа радне плоче и
судопер базена је мин. 1мм. Базени
пресовани (без варова) са
заобљеним угловима
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
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15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама; туш
батерија са славином хром, два
мешајућа улаза,зидна; пвц сифон.
Дим.180x70x90/100цм
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПЛЕХОВА,
ВЕЛИКИХ ПОСУДА И ТЕРМОСА

75.

ком.

1

Са повратом топлоте из издувног
ваздуха
Капацитет мин. 35/20/10 корпи/сат
Димензија машине маx. 1400х880
-945x2400 мм
Димензија прања плехова и алата
мин. 1000x600 мм, висина отвора за
уметање посуђа минимум 800 мм
Димензија основне корпе мин.
1200x680мм,
Потребна количина воде за
испирање за сваки циклус прања
маx. 8,0 лит.
Укупна прикључна снага од 9,8 до
маx. 12,0кW, напон 3x400 В, 50Хз
Стандардна опрема машине:
Управљање једним дугметом које је
кодирано бојама, поље за
приказивање дозирања, припреме
воде, дијагностике грешке, доњи и
горњи реверзибилан систем прања,
интегрисан дозатор за средство
испирања и средство прања,
интегрисано враћање топлоте из
издувног ваздуха, беспритисан
бојлер за испирање, IPX 5 заштита,
уграђена пумпа за избацивање воде,
дупле зидове-звучна и топлотна
изолација,
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76.

77.

Хигијенска опрема машине:
- 4-струко филтрирање раствора за
прање (систем сита који покрива
целу површину машине са касетом
сита, усисно сито пумпе, филтер за
фину нечистоћу)
- интегрисан програм самопрања
- термичка блокада бојлера за
обезбеђење потребне температуре
испирања (мин температура прања
60°C, температура испирања 85°C)
- машина је са предпрањем хладном
водом;
CE сертификат или одговарајуће
ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ
- Време трајања регенерације
континуирано – са две патроне
- Капацитет протока (на 2,5 бара
улазног притиска) мин. 29 лит/мин
- Маx. улазна тврдоћа воде од
30°дХ до 40°дХ укупне тврдоће
- Притисак дотока текуће воде (бар)
мин 2,5/маx. 6
- Врста рада - програм регенерације
се врши аутоматски, без струје,
помоћу подешене тврдоће и
протока воде
Напа машине за прање суђа од
нерђајућег челика АISI 304 са
аутоматским издувом снаге 1550W
капацитета 2500м³/х при 200Па
Испоручује се са уређајем за
елиминацију кондензације
Дим160x120x50 цм
Сталажа отворена за кухињско суђе
од INOX-а са пуним полицама.
Израђене од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима

ком.

1

ком.

1
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78.

AISI304 18/10 и кутијастих
нерђајућих профила. Са 4 пуне
полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање.
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм . Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим130x60x180цм

ком.

3

Једноручна мешајућа батерија,
зидна,са наставком за прикључење
црева за прање од ½“, минималне
дужине црева 15 м, са носачем за
намотавање црева од пластике,
иноха,метала или комбиновано

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ПРАЊЕ ТЕРМОСА

79.

80.

81.
82.

Једноручна мешајућа батерија,
зидна,са наставком за прикључење
црева за прање од ½“, минималне
дужине црева 15 м, са носачем за
намотавање црева од пластике,
иноха,метала или комбиновано
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
АISI 304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од inoxа,
капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета мин.
0,9лит
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83.

84.

Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим. мин.Ø38x60 цм

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ТРОКАДЕРО

85.

Слободностојећи трокадеро од
нерђајућег лима АISI 304, за
изливање прљавих течности у
комбинацији са санитарним
умиваоником за прање руку.
Постоје два базена. Горњи - за
прање руку, са уграђеном славином
и већи, доњи за изливање мин.
40x40x18цм са решетком у горњем
делу. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм .
Дим. трокадера 50x60x110 цм.

ЦЕНТРАЛНА КУХИЊА

86.

Расхладни орман-замрзивач са
једним вратима, израђен у inoxu
АISI 304 18/10; изолација
полиуретанска пена CFC/HCF
дебљине 75мм; унутрашњост са
заобљеним угловима; подесиве
ножице иноx АISI 304 18/10 мин.
100мм; ручица за отварање по целој
висини врата од иноxа АISI 304
18/10; врата на закључавање; у
комплету са 3 пластифициране
решетке GN2/1 и 3 пара клизача од
иноxа AISI 304 18/10; прилагођен
за рад на амбиј. температури до
+43°C; аутоматско одрмрзавање;
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87.

88.

електронска контролна табла;
осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од -18°C до 22° C; капацитет 650 до 700 лит ;
инсталисана снага маx. 855 W;
дим. 70-75x80-85x200-210 цм; CE
сертификат или одговарајуће
Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI 304
18/10; изолација полиуретанска
пена CFC/HCF дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице иноx
АISI 304 18/10 мин. 100мм;врата
самозатварајућа, реверзибилна са
углом отварања мин. 900 ;ручица за
отварање по целој висини врата, од
иноxа АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3 пара
клизача од иноxа АISI 304 18/10;
прилагођен за рад на
амбиј.температури до +43°C;
аутоматско одрмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од 0°Ц до
+10°C; капацитет 650 до 700 лит.;
инсталисана снага маx. 450 W; дим.
70-75x80-85x200-210 цм; CE
сертификат или одговарајуће
Радни сто са базеном-судопером на
десној страни отворен, без полице.
Величина базена 40x40цм.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима

ком.

1

ком.

1
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89.

90.

INOX АИСИ304 18/10 Дебљина
иноxа радне плоче и судопер базена
је мин. 1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама. Са:
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана, активирање
лактом, са два улаза,зидна; пвц
сифон. Дим.140x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од нерђајућег
лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX AISI304
18/10 , дим.мин. ø45x68цм
Хладни сто са троја врата и
уграђеним компресорскокондезаторским агрегатом, погодан
за употребу у просторима с
температуром до 43°C.
Подешавање радне температуре од
+2°C до + 8°C, како би се
осигурали
одговарајући услови за чување
меса,
рибе и млечних производа.
Кружење ваздуха у унутрашњости
стола је присилно, чиме се постиже
брзо хлађење и равномерност
температуре. Електронско
управљање помоћу

ком.

2
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91.

92.

93.

микропроцесора с спољним
дигиталним заслоном за приказ
температуре. Израђено у целости
од нерђајућег челика AISI304 како
би одговарали најзахтевнијим
хигијенским стандардима.
Постављен на ноге од нерђајућег
челика да би се осигурао слободни
простор испод стола ради лакшег
чишћења. Снага0.5-1.0 кW ( 230В
1Н 50 Хз
Дим.175-190x70x90/100цм
Радни сто са доњом полицом.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10 Дебљина
иноxа радне плоче је мин. 1мм. а
доње плоче са укрућењем мин.
0,8мм. Носећа конструкција INOX
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.цца140x70x90/100цм
***(дужина овог стола се мора
ускладити са коначним мерама на
објекту и може одступати и више
од 5цм)
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
AISI 304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од inoxа,
капацитета мин. 0,85лит.

ком.

4

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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94.
95.

96.

97.

Дозатор за дезинфекционо средство
од ABS пластике, капацитета мин.
0,9лит
Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим.мин. Ø38x60 цм
Електрични шпорет са
вентилисаном пећницом Нерђајући
челик 18/10
Радна површина је дебљине мин.
20/10 од нерђајућег челика AISI
304 са удубљењима која задржавају
течност и поједностављују
чишћење.
Сигурносни термостат. Свака плоча
има радну контролу са мин.
петопоизционим прекидачем.
Грејне плоче Fe510D челик
Термостатска контрола 50-3000C .
Пуна контрола температуре. Рингле
су снаге 4 КW и фиксиране су за
радну површину спојем који не
пропушта воду. Димензија грејних
плоча приближно: 29,5x29,5 цм
Грејне плоче Fe510D
челик.Безбедносни термостат
монтиран у плочама за превенцију
прегревања када плоча ради без
посуде на њој. Улупна снага
максимално 22 кW, IPX5 заштита
Пећница подржава GN 2/1
Димензије елемента: 80x90x72/90
без ногу висина 72цм (±3%), ноге
подесиве по висини;

ком.

1

ком.

1

ком.
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98

99.

Сертификати: CE, CSQEco и CSQA
хигијеник дизајн или одговарајуће
Електрични казан мин.150 литара
Горња површина од нерђајућег
челика мин.20/10 мм AISI 304
Структура од нерђајућег челика
AISI 316
Капацитет мин.150 Л. Корита су од
нерђајућег елика 18-10 са базом од
полираног нерђајућег челика АISI
316. Показива максималног нивоа
пуњења је утиснут у корито.
Цилиндрични казан од 18-10
нерђајуцег челика са дном
дебљине мин.20/10 мм и зидовима
дебљине мин.15/10 мм. Осовина
поклопца је у равнотежи са ручком
од 18-10 нерђајућег челика.
Вентилациони отвор са задње
стране је посебно дизајниран да
буде водоотпоран IPX5 заштита.
Радна површина са трајним
заптивајућим дихтунгом са
удубљењем за сакупљање
кондензоване те ности и одводним
отвором;Снага приближно: 14 кW
Димензије: 80x90x72/90х цм без
ногу висина 72цм (±3%)
Ногице са подесивом висином
Сертификати: CE, CSQEco и CSQA
хигијеник дизајн или одговарајуће
Електрични казан мин.150 литара
Горња површина од нерђајућег
челика мин.20/10 мм АISI 304
Структура од нерђајућег челика
AISI 316
Капацитет мин. 150 Л. Корита су од

ком.

1

ком.

1

ком.
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100.

нерђајућег челика 18-10 са базом од
полираног нерђајућег челика AISI
316. Показива максималног нивоа
пуњења је утиснут у корито.
Цилиндрични казан од 18-10
нерђајућег челика са дном дебљине
мин.20/10 мм и зидовима дебљине
мин.15/10 мм. Осовина поклопца је
у равнотежи са руч ком од 18-10
нерђајућег челика.
Вентилациони отвор са задње
стране је посебно дизајниран да
буде водоотпоран IPX5 заштита.
Радна површина са трајним
заптивајућим дихтунгом са
удубљењем за сакупљање
кондензоване те ности и одводним
отвором
Снага приближно: 14 кW
Димензије: 80x90x72/90х цм без
ногу висина 72цм (±3%)
Ногице са подесивом висином
Сертификати: CE, CSQEco и CSQA
хигијеник дизајн или одговарајуће
Електрични казан мин.150 литара
Горња површина од нерђајућег
челика мин.20/10 мм АISI 304
Структура од нерђајућег челика
АISI 316
Капацитет мин. 150 Л. Корита су од
нерђајућег челика 18-10 са базом
од полираног нерђајућег елика
АISI 316. Показива максималног
нивоа
пуњења је утиснут у корито.
Цилиндрични казан од 18-10
нерђајућег челика са дном дебљине
мин.20/10 мм и зидовима дебљине
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101.

15/10 мм. Осовина поклопца је у
равнотежи са руч ком од 18-10
нерђајућег челика.
Вентилациони отвор са задње
стране је посебно дизајниран да
буде водоотпоран IPX5 заштита.
Радна површина са трајним
заптивајућим дихтунгом са
удубљењем за сакупљање
кондензоване те ности и одводним
отвором
Снага приближно: 14 кW
Димензије: 80x90x72/90х цм без
ногу висина 72цм (±3%)
Ногице са подесивом висином
Сертификати: CE, CSQEco и CSQA
хигијеник дизајн или одговарајуће
Обртни тигањ (кипер)
израђен од нерђајућег челика 18/10
дебљине мин. 20/10мм са
полираном унутрашњошћу. База
кипера је од челика FE510DF-кw
дебљине мин.10мм. Вода долази
директно у кипер помоћу млазнице
која је затворена одозго и
омогућава дренажу без преливања.
Поклопац је монтиран помоћу
шарке. Капацитет 120 до 130 Л.
Спољна грејна јединица се
контролише помоћу модулатора
повезаног на дупли термални
сензор који је постављен у бази.
Ручно киповање уз помоћ ручки
монтираних на шраф са предње
стране апарата. Температура се
контролише путем вентила са
модулатором. Радна температура је
100-270 C. Ручно ресетовање

ком.

1
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сигурносног термостата. Снага 15
до 18кW; IPX5 заштита. Димензије:
120x90x72/90цм,без ногу висина 72
цм (±3%). Испоручује се са 4
прилагодиве ногице пречника
мин.50мм; Сертификати: CE,
CSQEco и CSQA хигијеник дизајн
или одговарајуће

102.

103.

Електрични казан,
горња површина је израђена од
нерђајућег челика 18/10 дебљине
20/10мм, полирана унутрашњост.
Капацитет мин. 270 Л, а 5 цм од
врха мин. 255 литара Корита су од
нерђајућег челика 18-10 са базом
од полираног нерђајућег челика
RA 0.6 ради лакшег чишћења.
Показивач максималног нивоа.
Безбедносна јединица која спречава
рад казана без воде.
Казан са АISI 304 челичним
зидовима дебљине мин.30/10мм,
дно изведено у AISI 316Л
нерђајућем челики дебљине
мин.30/10мм. IPX5 заштита. Снага
приближно: 32 кW
Димензије: 140x90x72/90х цм ,без
ногу висина 72цм (±3%); Ногице са
подесивом висином 4 комада;
Сертификати: CE, CSQEco и CSQA
хигијеник дизајн или одговарајуће
Средишна кухињска ECO**
вентилирана напа са филтрима и
расветом, без одводног канала и
вентилатора. **(Вентилацијске
напе које искоришћавају принцип
„индуктивне емисије“. Необрађени

ком.

1

ком.

1
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ваздух се уводи у простор ради
делимичног надомештања исисаног
ваздуха. То резултира бољим
увлачењем пара према филтерској
површини и смањује трошкове
припреме ваздуха. Трошкови
грејања и климатизације
смањени су до 60%. Као додатна
опрема може се наручити усисни
Пленум који је изолиран
против кондензације..) Израда у
потпуности од 304 АISI нерђајућег
челика. Лабиринт филтри од
304АISI нерђајућег челика, могу се
лако скидати ради чишћења.
Лабиринт филтри гарантују
константно филтрирање и
онемогућују зачепљење те штите
од избијања пламена. Средишњи
жљеб са одводном рупом за одвод
масноће у мин.2 посуде од 304АISI
нерђајућег челика. Задњи исисни
отвори са филтрима и предњим
отвор за убацивање зрака у облику
уског прореза, који димензиониран
тако да се постигне прави учинак
"индукције". Перфорирани панел
унутар система за убацивање
ваздуха, који гарантује савршену и
једнолику расподелу ваздуха.
Комплетно изолирани део за
убацивање ваздуха ради избегавања
спољне кондензације. Отвори
испуста су таквих димензија да
смањују падове притиска. Два
одвојена система циркулације
ваздуха (за одвођење исисаног
ваздуха и за довод свежег ваздуха)
што смањује количину обрађеног

Страница 80 од 152

104.

ваздуха који се испушта у околину.
Дим.400x260x60цм (±3%)
Парноконвекцијска пећница с
додирним заслоном (Тоuchscreen
екраном) капацитета 20GN1/1 ; за
150/300 оброка; са интерактивним
системом кувања, аутоматски
систем кувања за интернационалне
кухиње са рецептима укључујући и
њихову историју, састојке,
процедуру, аутоматки програм
кувања и презентацију; Мануелно
кување са три начина: конвекција
од 30˚C до 300˚C, пара од 30˚C до
130˚C, комбинација
конвекција+пара од 30˚C до 300˚C;
Програмабилни режим- могућност
програмирања и чувања метода
кувања у аутоматском низу (до 15
циклуса) давајући сваком програму
посебно име, слику и информацију
на рецепту; 10″ екран у боји (LCDТFT), висока резолуција
компатибилна са ″ Тоuch screen″
функцијама; Дисплеј који се може
конфигурисати на основу потреба
корисника, стављајући на предња
места програме који се најчешће
користе; WI-FI интернет конекција
ради чувања својих подешавања,
ажурирања софтвера, архиве
HACCP података и скидања нових
рецепата; Аутоматско ″one touch″
кување; Организација рецепата по
фолдерима са приказом, давајући
сваком фолдеру име; Интелигентно
распознавање рецепата у више
фолдера; Ручица са функцијама за

ком.
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скроловање (врћење) и притискање
ради потврђивања избора;
Самодијагностика пре почетка
коришћења опреме, са
дескрипцијом и звучном
сигнализацијом било којих
аномалија;
Аутоматски систем чишћења са
посебном посудом за течни
детерџент; систем за уклањање
каменца који спречава његову
појаву у бојлеру, са посебном
посудом и аутоматским уклањањем
каменца са течношћу; Систем
мануелног чишћења са извлачивим
ручним тушем; Аутоматско
мењање смера ротације
вентилатора; Аутоматска
регулација кондензације паре; Лак
приступ програмабилним
параметрима за кориснике;
Програмирање одложеног кувања;
Могућност избора до 6 брзина
вентилатора- прве три брзине
аутоматски активирају грејну
снагу- за специјално кување може
се користити наизменична брзина;
Контрола температуре унутар
производа употребом сонде са 4
детекционе тачке; Повезивање
сонде изван коморе за кување са
мочугношћу брзог повезивања игле
сонде за вакуум кување и мале
делове; Халогено осветљење; USB
конекција ради скидања HACCP
података, ажурирања софтвера и
програма; Сервисни програм за:
контролу операција на електронској
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105.

табли и приказ температура са
сонде;
Аутоматска производња идеалног
нивоа паре за кување; систем за
спречавање губитка снаге;
Перфектно глатка, водонепропусна
комора; Врата са дуплим ојачаним
стаклом;
Унутрашње стакло које се склапа
да се отвори ради лакшег чишћења;
Врата са три тачке које се
закључавају; Подесиве шарке ради
оптимизације дихтунга; Одбојник
који се отвара ради лаког чишћења
дела за вентилатор; IPX 5 заштита
против распршивања воде; размак
између вођица мин.63мм; са
бојлером; са аутоматским
системом прања; Сонда
температуре Ø3мм; Са колицима,
две решетке од нерђајућег челика
GN 1/1; снага 30 до 35 кw, 400V 1N
50Hz,
дим 90-100x80-85x180-190цм;
CE сертификат или одговарајуће
Склоп фабрички спојених пећи за
пекарско-посластичарске производе
сачињен од два конвектомата од
којих је један капацитета 6 плехова
400x600мм а други 8 плехова
400x600мм; Аутоматско кување са
преко 90 тестираних и
меморисаних програма кувања
укључујући и програме за поновно
загревање садржине тањира или
садржине плеха; Програмабилност
са могућношћу чувања 99 програма
кувања у аутоматском низу (до 4

ком.

2

ком.

1

Страница 83 од 152

циклуса); Мануелно кување на три
начина: конвекција од 30˚C до
300˚C; пара од 30˚C до 130˚C;
комбинација конвекција+пара од
30˚C до 300˚C; Мануелно са
могућношћу рада са 4 циклуса у
аутоматском низу за различито
кување и функције за: Задржавање
температуре (2 режима); Кување са
контролом температуре преко
сонде; Аутоматски систем за
мерење и контролу овлаживања у
комори за кување; Систем за брзо
дехидрирање коморе за кување;
Тастатура за брзу селекцију
програма са девет позиција;
Алфанумерички командни дисплеј
са високом резолуцијом; Тастер за
мин. 4 циклуса кувања са LED
дисплејом;
Тастер за директан приступ
програмима који су сачувани или
ће бити сачувани;ручица са
функцијама за скроловање (врћење)
и притискивање ради потврђивања
избора; Мануелно претходно
загревање; Систем
самодијагностике пре употребе
опреме, са дескриптивном и
звучном сигнализацијом било
којих аномалија; Аутоматски
систем чишћења са уграђеним
резервоаром за детерџент;
Мануелни систем чишћења са
извлачивим ручним тушем;
Аутоматско мењање смера
вентилатора; Аутоматска
регулација кондензације паре;
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Мануелно овлаживање; Халогено
осветљење; Лак приступ
праограмабилним параметрима
корисника; Две брзине
вентилатора; Контрола температуре
унутар производа употребом сонде
са мин.3 детекционе тачке;
Повезивање сонде изван коморе за
кување са мoгућношћу брзог
повезивања игле сонде за вакуум
кување и мале делове или Халогено
осветљење; USB конекција ради
скидања HACCP података,
ажурирања софтвера и програма;
Сервисни програм за: контролу
операција на електронској табли и
приказ температура са сонде;
систем за спречавање губитка снаге
и за смањење штетних емисија;
Перфектно глатка, водонепропусна
комора; Врата са дуплим ојачаним
стаклом;Унутрашње стакло које се
склапа да се отвори ради лакшег
чишћења; Подесиве шарке ради
оптимизације дихтунга
Одбојник који се отвара ради лаког
чишћења дела за вентилатор; IPX5
заштита против распршивања воде;
пећ са 6 плехова: размак вођица
мин.87мм; уграђен ручни туш;
мин.2 алуминијумска плеха
600x400мм, снага: 10 до 15кw,
400V 1N 50Hz, дим 80-90x8085x80-90цм; пећ са 8 плехова:
размак између вођица мин.90мм;
уграђен ручни туш; 2
алуминијумска плеха 600x400мм,
снага: 16 до 18кw, 400V 1N 50Hz,
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106.

дим 90-95x80-85x100-120цм;CЕ
сертификат или одговарајуће
Зидна кухињска ECO**
вентилирана напа са филтрима и
расветом, без одводног канала и
вентилатора. **(Вентилацијске
напе које искоришћавају принцип
„индуктивне емисије“. Необрађени
ваздух се уводи у простор ради
делимичног надомештања исисаног
ваздуха. То резултира бољим
увлачењем пара према филтерској
површини и смањује трошкове
припреме ваздуха. Трошкови
грејања и климатизације
смањени су до 60%. Као додатна
опрема може се наручити усисни
Пленум који је изолиран
против кондензације..) Израда у
потпуности од 304 АISI нерђајућег
челика. Лабиринт филтри од
304АISI нерђајућег челика, могу се
лако скидати ради чишћења.
Лабиринт филтри гарантују
константно филтрирање и
онемогућују зачепљење те штите
од избијања пламена. Средишњи
жлијеб са одводном рупом за одвод
масноће у 2 посуде од 304АISI
нерђајућег челика. Задњи исисни
отвори са филтрима и
предњим отвор за убацивање зрака
у облику уског прореза, који је
димензиониран тако да се постигне
прави учинак "индукције".
Перфорирани панел унутар система
за убацивање ваздуха, који
гарантује савршену и једнолику
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107.

108.

расподелу ваздуха. Комплетно
изолирани део за убацивање
ваздуха ради избегавања спољне
кондензације. Отвори испуста су
таквих димензија да смањују
падове притиска. Два одвојена
система циркулације ваздуха (за
одвођење исисаног ваздуха и за
довод свежег ваздуха) што смањује
количину обрађеног ваздуха који се
испушта у околину.
Дим360x150x60цм
Колица са самоподижућом посудом
у нерђајућем челику 18/10 са два
фиксна точка и два точка са
кочницама; Са кипујућом посудом,
капацитетамин. 80 лит, која се
скида ради чишћења; Висина
кипујуће посуде мануелно се
подешава, на основу висине кипера
(од 375 до 915мм).
Дим 80-85x95-103x100-105цм
Колица за GN посуде капацитета 32
GN 1/1 Израђена од нерђајућег
челика АISI304. Оквир од цеви
квадратног пресека 25x25 мм је у
потпуности заварен. Отпорна
облога точкова не оставља трагове
на поду. Колица се испоручују у
састављеном стању и предвиђена су
за пријевоз гастропосуда до дубине
од 65 мм. Погодна такође и за GN
1/2 и1/3. Опремљена водилицама
облика слова "C" које не допуштају
да посуда GN 2/3 падне при вађењу
из водилица. Водилице за GN
гастропосуде имају углове савијене
према горе, како би се спречило да
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гастропосуде испадну из водилица.
Колица су опремљена са 4 обртна
точка Ø 125 мм, од којих 2 имају
кочнице. На свим су точковима
сиви пластични одбојници.
Дим58x68x180цм
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ПЕКАРА

109.

110.
111.
112.

113.

114.

Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
АISI 304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од inoxа,
капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета мин.
0,9лит
Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим. мин.Ø38x60 цм
Радни сто са доњом полицом.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10. Дебљина
иноxа радне плоче је мин. 1мм. а
доње плоче са укрућењем мин.
0,8мм. Носећа конструкција INOX
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету

Страница 88 од 152

са штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.70x70x90/100цм

115.

Једноделна судопера. Величина
базена 50x50цм Изведена без
полице, отворен Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10. Дебљина иноxа радне плоче
и судопер базена је мин. 1мм.
Базени пресовани (без варова) са
заобљеним угловима Носећа
конструкција иноx кутијасти
профили 40x40x1.2мм увучени у
односу на радну плочу за 15мм, руб
на задњој страни подигнут за
100мм. Све у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама. Са:
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана, активирање
лактом, са два улаза,зидна; пвц
сифон.Дим.70x70x90/100цм
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Стона вага са дисплејом
капацитет мерења: 15кг/30кг,5г/10г
дисплеј: LCD (5 цифара)
функција таре: до пола опсега
мерења

116.

напајање: батеријско 1.5В x 6, или
адаптер
220VAC/9VDC,300мА
обострани дисплеј
димензије ваге(мм):
260(Ш)x287(Д)x137(В)
димензија таса: 230(Ш)x190(Д)
(иноx равни тас)
маса уређаја: 2.8 кг

Страница 89 од 152

ком.

1

ком.

1

Стони планетарни миксер
капацитета мин.10лит са три алата
(куком, жицом за мућење и
шпатулом); Машина за различите
врсте теста , као што су пица, хлеб,
пецива,
кроасани, бисквити , коре за пите ,
шам од беланаца , кашу , мајонез,
разне сосове , шлаг, итд;
117.

118.

ег челика димензија
мин.Ø24.5x22цм; жица за мућење и
мрежа поклопца у нерђајућем
челику; алуминијумска кука и
шпатула; микро прекидач на
поклопцу и посуди;
уклоњива посуда; 3 брзинемин.78/179/309 обрт/мин; снага
0.37 до 0.5кW 230V 1N 50 Hz
Дим.48-50x40-45x60-65цм; CE
сертификат или одговарајуће
Слободностојећи планетарни
миксер капацитета мин.40 лит са
три алата (куком, жицом за мућење
и шпатулом); Машина за различите
врсте теста , као што су пица, хлеб,
пецива,
кроасани, бисквити , коре за пите ,
шам од беланаца , кашу , мајонез,
разне сосове , шлаг, итд;
ег челика димензија мин.
Ø39x37цм; жица за мућење и
мрежа поклопца у нерђајућем
челику; алуминијумска кука и
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шпатула; микро прекидач на
поклопцу и посуди;
уклоњива посуда;престанак рада
код оптерећења мотора; 3 брзинемин.78/179/309 обрт/мин; снага 3.0
до 3,5кW 400V 3N50 Hz;
Дим.
68-70x60-65x100-110цм;
CE сертификат или одговарајуће

119.

120.

ег челика, са
2 брзине. Два мотора : 1 за 2
брзинску спиралу; и 1 за инверзију
посуде; спирала и осовина од
нерђајућег челика; безбедносни
кључ за ручну употребу; заштита
посуде у складу са CE
регулативама; електромеханички
контролни панел
са 2 тајмера; машина постављена на
точковима; маx количина брашна
40кг, мин количина воде 20 литара;
Снага: 2/3.7кW 400V 3N 50 Hz;
Димензија 70-75x110-120x120130цм
Радни сто са доњом полицом.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10 Дебљина
иноxа радне плоче је мин. 1мм. а
доње плоче са укрућењем мин.
0,8мм. Носећа конструкција INOX
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну плочу за
15мм, руб на задњој страни
подигнут за 100мм. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.140x70x90/100цм
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121.

122.

123.

Висећи затворени ормарић са
клизним вратима. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10 Са централном полицом
дебљине 30мм, иноxа дебљине
0.8мм
Клизна врата морају бити са
бешумним вођењем помоћу меких
точкова и кугличних лежајева при
чему доња површина не захтева
присуство каналице или лајсне
вођења, израђена од иноxа дебљине
0.8мм, у склопу врата направити
целом висином ручку за отварање.
Дим140x40x60цм
Радни пекарски сто са гранитном
плочом и колицима за брашно.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI304 18/10. Колица за
брашно са поклопцем на точовима,
4 комада у комплету. Носећа
конструкција INOX кутијасти
профили 40x40x1.2мм увучени у
односу на радну плочу за 15мм;
Гранитна плоча дебљине 30мм, са
оградом висине 50мм а дебљине
30мм на три стране. Све у комплету
са штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.180x70x90цм
Висећи затворени ормарић са
клизним вратима. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI304
18/10 Са централном полицом
дебљине 30мм, иноxа дебљине
0.8мм
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124.

125.

126.

Клизна врата морају бити са
бешумним вођењем помоћу меких
точкова и кугличних лежајева при
чему доња површина не захтева
присуство каналице или лајсне
вођења, израђена од иноxа дебљине
0.8мм, у склопу врата направити
целом висином ручку за отварање.
Дим180x40x60цм
Сталажа магацинска од INOX-а са
пуним полицама.Израђене од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI304 18/10 и
кутијастих нерђајућих профила. Са
4 пуне полице.Дебљина полица
мора бити најмање 30мм, дебљина
иноха мин.0,8мм, мин. 1 омега
ојачање Носећа конструкција
кутијасти профили 40x20x1.2мм
Све у комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама.
Дим130x60x180цм
Машина за сечење хлеба –
полуаутоматска.
Са једноставним и брзим
подешавањем висине хлеба до
165мм, што дозвољава брже и
прецизније сечење хлеба;
Степен заштите IP33; Ширина
сечења/резања 410мм; Дебљина
резања 15мм; Капацитет 450 до 520
кг/h; У комплету са стоним
продужетком на изласку хлеба у
нерђајућем челику; Снага 0,75 до 1
кW Дим.51-60x50-60x100-120 цм;
CE сертификат или одговарајуће
Троетажна INOX колица. Израђена
од нерђајућег челика АISI304.

ком.

1

ком.

1
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127.

128.

Носиви оквир од цеви Ø 25мм је у
потпуности заварен.
Колица су опремљена са 4 обртна
точка промера мин ø100 мм, од
којих 2 имају кочнице. Отпорна
облога точкова не оставља трагове
на поду. Јака, ергономски
обликована ручка је уствари
продужени део носивог оквира.
Носивост 200 кг.
Дим 90-100x60x90-100цм

ком.

2

ДИСТРИБУЦИЈА
Ниска плато колица, нерђајући
челик АISI304, 4 обртна точка
мин. ø100 мм.Носивост мин.
100 кг; Мин. 60x100x85-90цм

ком.

1

Магацинска колица на два точка
Точкови Ø200мм који су
пнеуматски; носивост око 200кг;
Дим 50x45x100-110цм

ком.

1

Понуђач доставља сертификате/стандарде за добра за која је то назначено у конкурсној документацији-техничкој спецификацији;
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА KУПОВИНЕ ОПРEМE
ЗА ЦЕНТРАЛНУ КУХИЊУ: ,,ВЕСНА" У ОБЈЕКТУ ,,ВЕСНА"
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗНОС

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ

КУПОВИНА ОПРEМE ЗА ЦЕНТРАЛНУ КУХИЊУ: ,,ВЕСНА" У
ОБЈЕКТУ ,,ВЕСНА"
УКУПНО:
ПДВ :

УКУПНО са ПДВ-ом:
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TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2.
Ц.К. „ЛАНЕ“

Р.Б.

Јединица
Мере

Број
Комада

Јединична
цена
Без ПДВ-а

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ
ПРИЈЕМ И РАСПАКИВАЊЕ

Произвођач

1.
Магацинска електронска подна вага
капацитет мерења мин.300кг/100г
димензије платформе 600x800мм
број мерних претварача 1, мерни
показни уређај А12 или
одговарајући (необрачунски);
монтажа показног уређаја: на
стубићу, на зиду или на столу (тј.
одвојив од стубића); дисплеј LCD ,
функција таре, напајање батеријско
(пуњива батерија са адаптером на
220VAC), индикација
истрошености батерије
могућност бројања предмета,
могућност сабирања више мерења;
тело ваге од заштићеног челика, тас
је од inox-а АISI304

ком.

1
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Укупно (без Пдв-а)

2.

3.

Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид, погон
коленом, са узглављем висине
100мм, заобљен спој узглавља и
базена, конструкције у inoxu 18/10
АISI 304; дим 50x40-50x33цм

Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета мин.
0,9лит.

5.

Носач папирних убруса од inoxа,
са мин. 400 листова

7.

1

ком.

1

kом.

1

ком.

1

ком.

1

Дозатор за течни сапун од inoxа,
капацитета мин. 0,85лит.

4.

6.

ком.

Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са стране,
дим. мин.Ø38x60 цм

Радни сто са базеном-судопером
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8.

9.

на десној страни отворен, без
полице. Величина базена
40x40цм. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина inoxa радне
плоче и судопер базена је мин.
1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну
плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама;батерија мешајућа са
славином мин.300мм,два улаза,
хромирана, активирање лактом,
зидна; пвц сифон.
Дим.140x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од
нерђајућег лима. Дно је
водонепропусно Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 ,
дим. мин. ø45x68цм
Ниска плато INOX колица.
Израђена од нерђајућег челика
АISI 304. Носиви оквир од цеви
Ø 25мм је у потпуности заварен.
Колица су опремљена са 2
обртна и 2 фиксна точка

ком.

1

ком.

1
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10.

промера мин. ø100 мм.Отпорна
облога точкова не оставља
трагове на поду. Јака,
ергономски обликована ручка је
уствари продужени део носивог
оквира. Носивост мин.100 кг.
Дим мин. 60x100x85-90цм
Базен колица, израђена од
нерђајућег челика АISI 304.
Базен има заобљене углове.
Базен има одводни вентил.
Колица су опремљена са 4
обртна точка промјера мин.
ø100 мм. Отпорна облога
точкова не оставља трагове на
поду; дим. мин. 80x60x75цм

ком.

1

ком.

2

ком.

1

ПРАЊЕ ТЕРМОСА

11.

12.

Једноручна мешајућа батерија,
зидна,са наставком за прикључење
црева за прање од ½“, минималне
дужине црева 15 м, са носачем за
намотавање црева од пластике,
иноха,метала или комбиновано

ТРОКАДЕРО
Слободностојећи трокадеро од
нерђајућег лима АISI 304, за
изливање прљавих течности у
комбинацији са санитарним
умиваоником за прање руку.
Постоје два базена. Горњи - за
прање руку, са уграђеном
славином и већи, доњи за
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13.

14.

изливање мин. 40x40x18цм са
решетком у горњем делу.
Базени пресовани (без варова)
са заобљеним угловима. Носећа
конструкција inox кутијасти
профили 40x40x1.2мм . Дим.
трокадера 50x60x110 цм
Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим130x60x180цм
МАГАЦИН БРАШНА
Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим130x60x180цм

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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15.

16.

17.

Подна палета, намењена
прехрамбеној и свим осталим
индустријским условима где се
захтева висока хигијена.
Направљене су од високо
квалитетне пластике са
изузетним својствима чишћења.
димензије: 80 x 60 x 16 цм
носивост: статичка 2000кг,
динамичка 500 кг дизајн:
перфорирана, са рубом против
клизања модел: 2 скије тежина:
9 кг материјал: 100%
оригинални HDPE боја: светло
сива
МАГАЦИН ЦЕНТРАЛНИ
Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 20мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим130x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од

ком.

2

ком.

8
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водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим100x60x190цм

18.

19.

Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 20мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим170x60x180цм
Подна палета, намењена
прехрамбеној и свим осталим
индустријским условима где се
захтева висока хигијена.
Направљене су од високо
квалитетне пластике са
изузетним својствима чишћења.
димензије: 80 x 60 x 16 цм
носивост: статичка 2000кг,
динамичка 500 кг дизајн:

kом.

3

ком.

1
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20.

перфорирана, са рубом против
клизања модел: 2 скије тежина:
9 кг материјал: 100%
оригинални HDPE боја: светло
сива
Расхладни орман са двоја врата,
израђен у inoxu АISI 304 18/10;
изолација полиуретанска пена
CFC/HCFC дебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице
иноx АISI 304 18/10 мин. 100
мм; врата самозатварајућа,
реверзибилна са углом отварања
мин. 900.;ручице за отварање по
целој висини врата од иноxа
АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 6
пластифицираних решетки
GN2/1 и 6 пари клизача од
иноxа АISI 304 18/10;
прилагођен за рад на амбиј.
температури до +43°C;
аутоматско одмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац
испаривача од иноxа АISI 304
18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 1400
до 1500 лит.; Инстал. снага маx.
660 W; Дим. 139-150x8085x200-210 цм; CЕ сертификат
или одговарајуће
МАГАЦИН - РАСХЛАД

ком.

5

ком.

1
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21.

22.

Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI
304 18/10; изолација
полиуретанска пена
CFC/HCFдебљине 75мм;
унутрашњост са заобљеним
угловима; подесиве ножице
иноx АISI 304 18/10 мин.
100мм;врата самозатварајућа,
реверзибилна са углом отварања
мин. 900 ;ручица за отварање по
целој висини врата, од иноxа
АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3
пара клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на
амбиј.температури до +43°C;
аутоматско одрмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац
испаривача од иноxа АISI 304
18/10; температурни режим од
0°Ц до +10°Ц; капацитет 650 до
700 лит.; инсталисана снага маx.
450 W; дим. 70-75x80-85x200210 цм; CЕ сертификат или
одговарајуће

ком.

4

Расхладни орман-замрзивач са
једним вратима, израђен у inoxu
АISI 304 18/10; изолација
полиуретанска пена CFC/HCF
дебљине 75мм; унутрашњост са
заобљеним угловима; подесиве
ножице иноx АISI 304 18/10 мин.
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100мм;врата самозатварајућа,
реверзибилна са углом отварања
мин.900, ручица за отварање по
целој висини врата од inoxa АISI
304 18/10; врата на закључавање; у
комплету са 3 пластифициране
решетке GN2/1 и 3 пара клизача од
inoxa АISI 304 18/10; прилагођен за
рад на амбиј. температури до
+43°C; аутоматско одрмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац испаривача
од иноxа АISI 304 18/10;
температурни режим од -18°C до 22°C; капацитет 650 до 700 лит ;
инсталисана снага маx. 855 W;
дим. 70-75x80-85x200-210 цм; CЕ
сертификат или одговарајуће

23.

24.

Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим90x60x180цм
МАГАЦИН - РАСХЛАД
Сталажа магацинска од INOX-а

ком.

2

ком.

1
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25.

26.

са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим130x60x180цм
Сталажа магацинска од INOX-а
са пуним полицама.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим170x60x180цм
ТРПЕЗАРИЈА ** (намештај није
специфициран)
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид,
погон коленом, са узглављем
висине 100мм, заобљен спој
узглавља и базена, конструкције
у inoxu 18/10 АISI 304; дим
50x40-50x33цм

ком.

8

ком.

1

ком.

1
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27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

Дозатор за течни сапун од
inoxа, капацитета мин.0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета мин. 0,9лит
Носач папирних убруса од
inoxа, са мин. 400 листова
Kaнта зa oтпатке сa toчковима,
koнструкције у inoxu AISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим.мин. Ø38x60 цм
ПРИПРЕМА РИБЕ
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином батеријом и
сифоном, додацима за монтажу
на зид, погон коленом, са
узглављем висине 100мм,
заобљен спој узглавља и базена,
конструкције у inoxu 18/10 АISI
304; дим 50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од
inoxа, капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета мин. 0,9лит
Носач папирних убруса од
inoxа, са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране дим.мин. Ø38x60 цм
Процесни сто за обраду рибе са

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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37.

једном дугом судопером, са
једном рупом за одстрањивање
отпада на десној страни и
једном полиетиленском радном
површином лево од отвора; без
доње полице, али са тространим
укрућењем ради стабилности и
крутости целе конструкције
стола. Величина базена
163x31х25цм. Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина иноxа радне
плоче и судопер базена је мин.
1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну
плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама; батерија мешајућа
са славином мин.300мм, два
улаза,хромирана, активирање
лактом,зидна; пвц сифон.
Дим.180x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од
нерђајућег лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 , дим.мин. ø45x68цм

ком.

1

ком.

1
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38.

39.

40.
41.
42.

43.

44.

Базен колица, израђена од
нерђајућег челика АISI 304.
Базен има заобљене углове.
Базен има одводни вентил.
Колица су опремљена са 4
обртна точка промјера мин.
ø100 мм; Отпорна облога
точкова не оставља трагове на
поду; дим.мин. 80x60x75цм
ПРИПРЕМА ТЕСТА
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид,
погон коленом, са узглављем
висине 100мм, заобљен спој
узглавља и базена, конструкције
у inoxu 18/10 АISI 304; дим
50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од
inoxа, капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета мин. 0,9лит
Носач папирних убруса од
inoxa, са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим.мин. Ø38x60 цм
Радни сто са доњом полицом.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI 304 18/10 Дебљина

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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45.

46.

inoxa радне плоче је мин. 1мм.
а доње плоче са укрућењем мин.
0,8мм. Носећа конструкција
INOX кутијасти профили
40x40x1.2мм увучени у односу
на радну плочу за 15мм, руб на
задњој страни подигнут за
100мм. Све у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.70x70x90/100цм
Једноделна судопера. Величина
базена 50x50цм Изведена без
полице, отворен Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина inox радне плоче
и судопер базена је мин. 1мм.
Базени пресовани (без варова)
са заобљеним угловима Носећа
конструкција иноx кутијасти
профили 40x40x1.2мм увучени у
односу на радну плочу за 15мм,
руб на задњој страни подигнут
за 100мм. Све у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама;
батерија мешајућа са славином
мин.300мм, хромирана,
активирање лактом, са два
улаза, зидна; пвц сифон.
Дим.70x70x90/100цм
Стона вага са дисплејом
капацитет мерења: 15кг/30кг,
5г/10г,дисплеј: LCD (5 цифара)
функција таре: до пола опсега
мерења

1
kом.

ком.

1
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напајање: батеријско 1.5В x 6,
или адаптер
220VAC/9VDC,300мА
обострани дисплеј
димензије ваге(мм):
260(Š)x287(D)x137(V)
димензија таса: 230(Š)x190(D)
(INOX равни тас)
маса уређаја: 2.8 кг
Стони планетарни миксер
капацитета мин.10лит са три
алата (куком, жицом за мућење
и шпатулом); Машина за
различите врсте теста , као што
су пица, хлеб, пецива,
кроасани, бисквити , коре за
пите , шам од беланаца , кашу ,
мајонез, разне сосове , шлаг,
итд;

ком.

1

ком.

1

47.

48.

мин.Ø24.5x22цм; жица за
мућење и
мрежа поклопца у нерђајућем
челику; алуминијумска кука и
шпатула; микро прекидач на
поклопцу и посуди;
уклоњива посуда; 3 брзинемин.78/179/309 обрт/мин; снага
0.37 до 0.5кW 230V 1Н 50 Hz
Дим.48-50x40-45x60-65цм; CE
сертификат или одговарајуће
Слободностојећи планетарни
миксер капацитета мин.40лит

1
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са три алата (куком, жицом за
мућење и шпатулом); Машина
за различите врсте теста , као
што су пица, хлеб, пецива,
кроасани, бисквити , коре за
пите , шам од беланаца , кашу ,
мајонез, разне сосове , шлаг,
итд;

мин. Ø39x37цм; жица за мућење
и
мрежа поклопца у нерђајућем
челику; алуминијумска кука и
шпатула; микро прекидач на
поклопцу и посуди;
уклоњива посуда;престанак рада
код оптерећења мотора; 3
брзине- мин.78/179/309
обрт/мин; снага 3.0 до 3,5кW
400В 3Н 50 Hz;

ком.

Дим.
68-70x60-65x100-110цм; CE
сертификат или одговарајуће

49.

челика, са 2 брзине. Два мотора
: 1 за 2 брзинску спиралу; и 1 за
инверзију посуде; спирала и
осовина од нерђајућег челика;
безбедносни кључ за ручну
употребу; заштита посуде у
складу са CE регулативама;

ком.

1
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50.

електромеханички контролни
панел
са 2 тајмера; машина
постављена на точковима; маx
количина брашна 40кг, мин
количина воде 20 литара;
Снага: 2/3.7кW 400В 3 50 Hz;
Димензија 70-75x110-120x120130цм
Колица за GN посуде
капацитета 32 GN 1/1 Израђена
од нерђајућег челика АISI 304.
Оквир од цеви квадратног
пресека 25x25 мм је у
потпуности заварен. Отпорна
облога точкова не оставља
трагове на поду. Колица се
испоручују у састављеном
стању и предвиђена су за
пријевоз гастропосуда до
дубине од 65 мм. Погодна
такође и за GN 1/2 и 1/3.
Опремљена водилицама облика
слова "C" које не допуштају да
посуда GN 2/3 падне при вађењу
из водилица. Водилице за GN
гастропосуде имају углове
савијене према горе, како би се
спречило да гастропосуде
испадну из водилица. Колица су
опремљена са 4 обртна точка Ø
125 мм, од којих 2 имају
кочнице. На свим су точковима
сиви пластични одбојници.
Дим58x68x180цм
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51.

52.

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Подна палета, намењена
прехрамбеној и свим осталим
индустријским условима где се
захтева висока хигијена.
Направљене су од високо
квалитетне пластике са
изузетним својствима чишћења.
димензије: 80 x 60 x 16 цм
носивост: статичка 2000кг,
динамичка 500 кг дизајн:
перфорирана, са рубом против
клизања модел: 2 скије тежина:
9 кг материјал: 100%
оригинални HDPE боја: светло
сива
ПРИПРЕМА ПОВРЋА
Једноделна судопера са великим
базеном. Величина базена
106x50х35цм Изведена без
полице, отворен Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина иноxа радне
плоче и судопер базена је мин.
1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима
Носећа конструкција inox
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну
плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама; батерија мешајућа са

Страница 114 од 152

53.

54.

славином мин.300мм, хромир.,
активирање лактом, са два
улаза, зидна; пвц сифон.
дим.120x70x90/100цм
Љуштилица за кромпир;
кртоласто поврће; капацитета
једног пуњења мин.15кг ;
капацитет мин. 345кг/х; Бубањ
и окретни диск обложени су
корундном облогом. Погон је
смештен и заптивен у лежај што
осигурава
интензивно љуштење и дуг век
трајања уређаја. Цео уређај је
на постољу од нерђајућег
челика, са посудом за скупљање
ољуштених кора са
перфорираним улошком,
дим.мин.44x29x30цм;Време
љуштења 15 кг кромпира цца
1,5 мин;Потрошња воде за
појединачно пуњење cca 30 л;
Довод воде Р 3/4"; Мере
љуштилица кромпира 44 x 49.5
x 100 цм Инсталисана снага 0,75
до 1 кW;400V/3N /50-60 Hz; CE
сертификат или одговарајуће
Базен колица, израђена од
нерђајућег челика АISI 304.
Базен има заобљене углове.
Базен има одводни вентил.
Колица су опремљена са 4
обртна точка промјера мин.
ø100 мм; Отпорна облога
точкова не оставља трагове на

ком.

1

ком.

3
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55.

поду; дим.мин. 80x60x75цм
Машина за прање поврћааутоматска
У
машини је, такође, мгуће прати
и воће, месо и рибу. Машина
има нежније прање код нпр
зелене салате и интензивно код
нпр шаргарепе. Поврће које је у
води се ротира што омугаћава
лако уклањање свих
прљавштина које пролазе кроз
рупе на странама и дну бубња и
одлазе у одводну цев. Време
прања: 3мин; По прању се
смањује количина бактерија за
90%; Бубањ са рупама на
зидовима и дну израђен је од
полираног inoxа АISI 304
капацитета је мин.90 литара;
Подесиве пластичне ножице;
Поклопац који се може
користити као радна повржина
када је затворен; доступност
електронским компонентама и
вентилу са предње стране
машине; Могућност
подешавања брзине прања;
контролна табла са дугметом за
почетак/крај прања, са дугметом
започетак/крај
центрифугирања, ручица за
регулацију прања и ручица за
регулацију центрифугирања;
Капацитет прања по циклусу:
лиснато поврће мин.4кг, тешко
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поврће, воће, месо мин.15кг;
Довод воде 3/4″;Снага 0,7 до
1кW 230V 1Н 50 Hz; Дим.5060x50-60x90-95 цм; CE
сертификат или одговарајуће

56.

ком.

1

ком.

1

Процесни сто за обраду поврћа
са једном дугом судопером, са
једном рупом за одстрањивање
отпада на десној страни и
једном полиетиленском радном
површином лево од отвора; без
доње полице, али са тространим
укрућењем ради стабилности и
крутости целе конструкције
стола. Величина базена
163x31х25цм. Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина иноxа радне
плоче и судопер базена је мин.
1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну
плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама; батерија мешајућа са
славином мин.300мм, хромир.,
активирање лактом, са два
улаза,зидна; пвц сифон.
Дим.180x70x90/100цм
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57.

58.

59.

Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од
нерђајућег лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10, дим.мин. ø45x68цм
Висећи затворени ормарић са
клизним вратима. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Са централном полицом
дебљине 30мм, inox дебљине
0.8мм
Клизна врата морају бити са
бешумним вођењем помоћу
меких точкова и кугличних
лежајева при чему доња
површина не захтева присуство
каналице или лајсне вођења,
израђена од иноxа дебљине
0.8мм, у склопу врата направити
целом висином ручку за
отварање.
Дим180x40x60цм
Расхладни орман са једним
вратима, израђен у inoxu АISI
304 18/10; изолација
полиуретанск апена CFC/HCF
дебљине 75мм; унутрашњост са
заобљеним угловима; подесиве
ножице иноx АISI 304 18/10
мин. 100мм;врата
самозатварајућа, реверзибилна

ком.

2

ком.

1

ком.

1
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60.

61.

са углом отварања
мин. 900;ручице за отварање по
целој висини врата, од inoxa
АISI 304 18/10; врата на
закључавање; у комплету са 3
пластифициране решетке и 3
пара клизача од иноxа АISI 304
18/10; прилагођен за рад на
амбиј.температури до +43°C;
аутоматско одрмрзавање;
електронска контролна табла;
осветљење; поклопац
испаривача од иноxа АISI 304
18/10; температурни режим од
0°C до +10°C; капацитет 650 до
700 лит.; инсталисана снага маx.
450 W; дим. 70-75x80-85x 200210 цм; CЕ сертификат или
одговарајуће
Радни сто са доњом полицом.
Израђен од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI 304 18/10 Дебљина
inoxa радне плоче је мин. 1мм. а
доње плоче са укрућењем мин.
0,8мм. Носећа конструкција
INOX кутијасти профили
40x40x1.2мм увучени у односу
на радну плочу за 15мм, руб на
задњој страни подигнут за
100мм. Све у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама.
Дим.140x70x90/100цм
Машина за резање поврћа са
дисковима на сопственом

ком.

1

ком.

1
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постољу; Са аутоматским
наставком за разне врсте поврћа
(парадајз, лук, кромпир...),са
наставком за велико и дугачко
поврће које треба притиснути
(купус, целер..), са наставком са
четири цеви за дугачко поврће
(краставац, тиквице..), са
посебним додатком мин. 3мм за
брзо гњечење већих количина
кромпира и прављења пиреа; са
дисковима: за сецкање од 1мм,
2мм и 4мм, за рендање од 1.5мм
и 3мм, за сецкање на коцкице од
5x5x5мм, 10x10x10мм и
20x20x20мм, за жилијен
сецкање од 2x10мм, 2.5x2.5мм и
4x4мм, за помфрит од 10x10мм
;База мотора и мобилно постоље
машине у нерђајућем челику;
Машина се лако помера због
постоља које има точкиће; Сви
делови машине који долазе у
контакт са храном лако се могу
уклонити ради чишћења што
одржава високе стандарде
хигијене; Немогућност приступа
оштрим деловима за сецкање
док су у покрету; Две брзине
мин. 375 обрт/мин и 750
обрт/мин; Трофазна; Капацитет
аутоматског наставка: до 1200кг
поврћа по сату и наставка за
притискање поврћа: до 400кг
поврћа по сату; Наставак за
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62.

63.
64.
65.

66.

67.

притискање поврћа са
вилиндричним отвором мин.
Ø58мм за дугачко поврће и
великим отвором за убацивање
количине од мин. 15 парадајза .
Наставак са 4 цеви је са две цеви
пречника мин.50мм и две цеви
пречника мин.70мм; Снага: 1.1
до 1.5 кW; 400В Hz 50 Hz; Дим
са постољем цца 36x70x120130цм; CE сертификат или
одговарајуће
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид,
погон коленом, са узглављем
висине 100мм, заобљен спој
узглавља и базена, конструкције
у inoxu 18/10 АISI 304; дим
50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од
inoxа, капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета мин. 0,9лит
Носач папирних убруса од
inoxа, са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим.мин. Ø38x60 цм
Једноручна мешајућа батерија,
зидна,са наставком за прикључење

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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црева за прање од ½“, минималне
дужине црева 15 м, са носачем за
намотавање црева од пластике,
иноха,метала или комбиновано

68.

69.
70.
71.

72.

ПРАЊЕ КУХИЊСКОГ СУЂА
Слободностојећи трокадеро од
нерђајућег лима АISI 304, за
изливање прљавих течности у
комбинацији са санитарним
умиваоником за прање руку.
Постоје два базена. Горњи -за
прање руку са уграђеном
славином и већи, доњи за
изливање мин.40x40x18цм са
решетком у горњем делу.
Базени пресовани (без варова)
са заобљеним угловима. Носећа
конструкција иноx кутијасти
профили 40x40x1.2мм;
Дим.трокадера 50x60x110 цм
Дозатор за течни сапун од
inoxa, капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета мин. 0,9лит
Носач папирних убруса од
inoxa, са мин. 400 листова
Радни сто са рупом (рупа са
силиконском гумом) и доњом
полицом. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина иноxа радне плоче
је мин. 1мм. Носећа конструкција
INOX кутијасти профили

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Страница 122 од 152

40x40x1.2мм увучени у односу на
радну плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим.80x70x90/100цм

73.

74.

Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од
нерђајућег лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10, дим.мин. ø45x68цм
Дводелна судопера са два
велика базена. Величина базена
60x50х30цм.Изведена без
полице са тространим
укрућењем, отворен Израђена
од водоотпорног и
киселоотпорног нерђајућег лима
INOX АISI 304 18/10
Дебљина иноxа радне плоче и
судопер базена је мин. 1мм.
Базени пресовани (без варова)
са заобљеним угловима.Носећа
конструкција иноx кутијасти
профили 40x40x1.2мм увучени у
односу на радну плочу за 15мм,
руб на задњој страни подигнут
за 100мм. Све у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама;
туш батерија са славином хром,
два мешајућа улаза,зидна; пвц
сифон Дим.140x70x90/100цм

ком.

1

ком.

1
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75.

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
ЛОНАЦА,
КУХИЊСКИХ АЛАТКИ И
ПРИБОРА ДО мин. 600x800 мм
СА ПОВРАТОМ ТОПЛОТЕ ИЗ
ИЗДУВНОГ ВАЗДУХА
Дим. машине маx. 800x880945x2400мм
Капацитет мин. 35/20/10
корпи/сат
Величина корпе мин. 600x660
мм, висина отвора мин 800 мм,
радна висина 840±20мм
Уграђена дозирна пумпа за
средство прања и испирања
Прикључна снага маx. 8,5 кW
Потребна количина воде за
испирање за сваки циклус прања
маx. 5,5лит; Температура танка
за прање мин. 60°C,
температура бојлера мин. 85°C
Стандардна опрема машине:
Управљање једним дугметом
које је кодирано бојама, поље за
приказивање дозирања и
припреме воде, доњи и горњи
реверзибилан систем прања,
беспитрисан бојлер за
испирање, интергрисано
враћање топлоте из издувног
ваздуха, IPX5 заштита;
Хигијенска опрема:
4-струко филтрирање раствора
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76.

за прање (систем сита који
покрива целу површину
машине, касетно сито, филтер за
филтрирање најситнијих
прљавштина, усисно сито
пумпе), интегрисан систем
самопрања, термичка блокада
бојлера за обезбеђење потребне
темпарутуре испирања;
Машина је са предпрањем
хладном водом
CE сертификат или одговарајуће
Омекшивач воде регулише омекшавање воде из
довода.
- Време трајања регенерације
маx. 10мин
- Капацитет протока (на 1,5 бара
улазног притиска) мин.
20лит/мин
- Маx. улазна тврдоћа воде
29°дХ укупне тврдоће
- Врста рада - програм
регенерације се врши
аутоматски, без струје, помоћу
подешене тврдоће и протока
воде;
Напа машине за прање суђа од
нерђајућег челика АISI 304 са
аутоматским издувом снаге
1550W капацитета 2500м³/х
при 200Pа Испоручује се са
уређајем за елиминацију
кондензације
Дим160x120x50 цм

ком.

1

ком.

1
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77.

78.

79.

Сталажа отворена за кухињско
суђе од INOX-а са пуним
полицама. Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима АISI 304 18/10
и кутијастих нерђајућих
профила. Са 4 пуне полице.
Дебљина полица мора бити
најмање 30мм, дебљина иноха
мин.0,8мм, мин. 1 омега ојачање
Носећа конструкција кутијасти
профили 40x20x1.2мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама. Дим170x60x180цм
ЦЕНТРАЛНА КУХИЊА
Машина за сечење хлеба полуаутоматска
Са
једноставним и брзим
подешавањем висине хлеба до
165мм, што дозвољава брже и
прецизније сечење хлеба;
Степен заштите IP33; Ширина
сечења/резања 410мм; Дебљина
резања 15мм; Капацитет 450 до
520 кг/х; У комплету са стоним
продужетком на изласку хлеба у
нерђајућем челику; Снага 0,75
до 1 кW Дим.51-60x50-60x100120цм; CЕ сертификат или
одговарајуће
Радни сто са базеном-судопером
на десној страни отворен, без
полице. Величина базена
40x40цм. Израђен од

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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80.

81.

водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина иноxа радне
плоче и судопер базена је мин.
1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција иноx
кутијасти профили 40x40x1.2мм
увучени у односу на радну
плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама; батерија мешајућа,
славина мин.300мм, хромирана,
активирање лактом, са два
улаза,зидна; пвц сифон ;
дим.140x70x90/100цм
Канта за смеће на точковима. у
складу са HACCP принципима
цилиндричне форме од
нерђајућег лима. Дно је
водонепропусно.Израђена од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10, дим. мин. ø45x68цм
Хладни сто са троја врата и
уграђеним компресорскокондезаторским агрегатом,
погодан за употребу у
просторима с температуром до
43°C. Подешавање радне
температуре од
+ 2°C до + 8°C, како би се
осигурали
одговарајући услови за чување

ком.

2

ком.

3
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меса,
рибе и млечних производа.
Кружење ваздуха у
унутрашњости стола је
присилно, чиме се постиже брзо
хлађење и равномерност
температуре. Електронско
управљање помоћу
микропроцесора с спољним
дигиталним заслоном за приказ
температуре. Израђено у
целости од нерђајућег челика
АISI 304 како би одговарали
најзахтевнијим хигијенским
стандардима. Постављен на ноге
од нерђајућег челика да би се
осигурао слободни простор
испод стола ради лакшег
чишћења. Снага0.34 ЕлекW
(±10%) 230В 1Н 50 Hz
Дим.175-190x70x90/100цм
(±2%)

82.

Радни сто са базеном-судопером
на десној страни отворен, без
полице. Величина базена
40x40цм. Израђен од
водоотпорног и киселоотпорног
нерђајућег лима INOX АISI 304
18/10 Дебљина иноxа радне
плоче и судопер базена је мин.
1мм. Базени пресовани (без
варова) са заобљеним угловима.
Носећа конструкција inox
кутијасти профили 40x40x1.2мм

ком.

1
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83.

84.
85.
86.

87.

88.

увучени у односу на радну
плочу за 15мм, руб на задњој
страни подигнут за 100мм. Све у
комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама;батерија мешајућа,
славина мин.300мм, хромирана,
активирање лактом, са два
улаза,зидна; пвц сифон.
дим.90x70x90/100цм
Санитарни умиваоник за прање
руку са славином и сифоном,
додацима за монтажу на зид,
погон коленом, са узглављем
висине 100мм, заобљен спој
узглавља и базена, конструкције
у inoxu 18/10 АISI 304; дим
50x40-50x33цм
Дозатор за течни сапун од
inoxа, капацитета мин. 0,85лит.
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета мин. 0,9лит
Носач папирних убруса од
inoxа, са мин. 400 листова
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., са педалом за
подизање поклопца и ручком са
стране, дим.мин. Ø38x60 цм
Електрични шпорет са
вентилисаном пећницом
Нерђајући челик 18/10; Радна
површина је дебљине мин. 20/10
од нерђајућег челика АISI 304

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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са удубљењима која задржавају
течност и поједностављују
чишћење.
Сигурносни термостат. Свака
плоча има радну контролу са
мин.петопоизционим
прекидачем. Грејне плоче
Fe510D челик
Термостатска контрола 50-3000
C.
Пуна контрола температуре.
Рингле су снаге 4 КW и
фиксиране су за радну
површину спојем који не
пропушта воду. Димензија
грејних плоча приближно:
29,5x29,5 цм
Грејне плоче Fe510D
челик.Безбедносни термостат
монтиран у плочама за
превенцију прегревања када
плоча ради без посуде на њој.
Укупна снага макс. 22 кW, IPX5
заштита
Рерна подржава GN 2/1
Димензије елемента:
80x90x72/90 без ногу висина
72цм (±3%), ноге подесиве по
висини; Сертификати: CЕ,
CSQЕcо и CSQА хигијеник
дизајн или одговарајуће

89.

Електрични казан мин.150 литара
Горња површина од нерђајућег
челика мин.20/10 мм АISI 304
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Структура од нерђајућег челика
АISI 316
Капацитет мин. 150 L.Корита су од
нерђајућег челика 18-10 са базом
од полираног нерђајућег челика
АISI 316. Показива максималног
нивоа пуњења је утиснут у корито.
Цилиндрични казан од 18-10 нерђ
ајућег челика са дном дебљине
мин.20/10 мм и зидовима дебљине
мин.15/10 мм. Осовина поклопца је
у равнотежи са руч ком од 18-10
нерђајућег челика.
Вентилациони отвор са задње
стране је посебно дизајниран да
буде водоотпоран IPX5 заштита.
Радна површина са трајним
заптивајућим дихтунгом са
удубљењем за сакупљање
кондензоване течности и одводним
отвором
Снага приближно: 14 кW
Димензије: 80x90x72/90х цм без
ногу висина 72цм (±3%);Ногице са
подесивом висином
CЕ, CSQЕcо и CSQА хигијеник
дизајн или одговарајуће

90.

ком.

1

Електрични казан мин.150
литара .Горња површина од
нерђајућег челика мин.20/10 мм
AISI 304;Структура од
нерђајућег челика АISI 316
Капацитет мин. 150 L.Корита су
од нерђајућег челика 18-10 са
базом од полираног нерђајућег
челика АISI 316. Показивач
максималног нивоа
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91.

пуњења је утиснут у корито.
Цилиндрични казан од 18-10
нерђајућег челика са дном
дебљине мин.20/10 мм и
зидовима дебљине мин.15/10
мм. Осовина поклопца је у
равнотежи са руч ком од 18-10
нерђајућег челика.
Вентилациони отвор са задње
стране је посебно дизајниран да
буде водоотпоран IPX5 заштита.
Радна површина са трајним
заптивајућим дихтунгом са
удубљењем за сакупљање
кондензоване те ности и
одводним отвором
Снага приближно: 14 кW;
Димензије: 80x90x72/90х цм без
ногу висина 72цм (±3%)
Ногице са подесивом висином
Сертификати: CЕ, CSQЕcо и
CSQА хигијеник дизајн или
одговарајуће
Електрични казан мин.150 лит.
Горња површина од нерђајућег
челика мин.20/10 мм АISI 304
Структура од нерђајућег челика
АISI 316
Капацитет мин. 150 Л.Корита су
од нерђајућег елика 18-10 са
базом од полираног нерђајућег
челика АISI 316. Показива
максималног нивоа
пуњења је утиснут у корито.
Цилиндрични казан од 18-10
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92.

нерђајућег челика са дном
дебљине мин.20/10 мм и
зидовима дебљине мин.15/10
мм. Осовина поклопца је у
равнотежи са руч ком од 18-10
нерђајућег челика.
Вентилациони отвор са задње
стране је посебно дизајниран да
буде водоотпоран IPX5 заштита.
Радна површина са трајним
заптивајућим дихтунгом са
удубљењем за сакупљање
кондензоване те ности и
одводним отвором
Снага приближно: 14 кW;
Димензије: 80x90x72/90х цм без
ногу висина 72цм (±3%)
Ногице са подесивом висином
Сертификати: CЕ, CSQЕcо и
CSQА хигијеник дизајн или
одговарајуће
Обртни тигањ(кипер)
израђен од нерђајућег челика
18/10 дебљине мин. 20/10мм са
полираном унутрашњошћу. База
кипера је од челика FE510D-кw
дебљине мин.10мм. Вода долази
директно у кипер помоћу
млазнице која је затворена
одозго и омогућава дренажу без
преливања .Поклопац је
монтиран помоћу шарке.
Капацитет 120 до 130Л. Спољна
грејна јединица се контролише
помоћу модулатора повезаног
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на дупли термални сензор који
је постављен у бази. Ручно
киповање уз помоћ ручки
монтираних на шраф са предње
стране апарата. Температура се
контролише путем вентила са
модулатором. Радна
температура је 100-2700C. Ручно
ресетовање сигурносног
термостата. Снага 15 до 18кW;
IPX5 заштита. Димензије:
12x90x72/90цм,без ногу висина
72 цм (±3%).
Испоручује се са 4 прилагодиве
ногице пречника мин. 50мм;
Сертификати: CЕ, CSQЕCо и
CSQА хигијеник дизајн или
одговарајуће

93.

Електрични казан
Горња површина је израђена од
нерђајућег челика 18/10
дебљине мин.20/10мм са
полираном унутрашњошћу.
Капацитет мин. 270 Л, а 5 цм од
врха мин. 255 литара Корита су
од нерђајућег челика 18-10 са
базом од полираног нерђајућег
челика RА 0.6 ради лакшег
чишћења. Показивач
максималног нивоа.
Безбедносна јединица која
спречава рад казана без воде.
Казан са АISI 304 челичним
зидовима дебљине мин.30/10мм,

ком.
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94.

дно изведено у АISI 316Л
нерђајућем челики дебљине
мин.30/10мм.
IPX5 заштита. Снага
приближно: 32 кW
Димензије: 140x90x72/90х цм
без ногу висина 72цм (±3%);
Ногице са подесивом висином 4
комада; Сертификати: CЕ,
CSQЕcо и CSQА хигијеник
дизајн или одговарајуће
Средишна кухињска ECО**
вентилирана напа са филтрима и
расветом, без одводног канала и
вентилатора. **(Вентилацијске
напе које искоришћавају
принцип „индуктивне емисије“.
Необрађени ваздух се уводи у
простор ради делимичног
надомештања исисаног ваздуха.
То резултира бољим увлачењем
пара према филтерској
површини и смањује трошкове
припреме ваздуха. Трошкови
грејања и климатизације
смањени су до 60%. Као додатна
опрема може се наручити
усисни Пленум који је изолиран
против кондензације..) Израда у
потпуности од 304 АISI
нерђајућег челика. Лавиринт
филтери од 304 АISI
нерђајућег челика, могу се лако
скидати ради чишћења.
Лабиринт филтри гарантују
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95.

константно
филтрирање и онемогућују
зачепљење те штите од избијања
пламена. Средишњи жлијеб са
одводном рупом за одвод
масноће у 2 посуде од 304 АISI
нехрђајућег челика. Задњи
исисни отвори са филтрима и
предњим отвор за убацивање
зрака у облику уског прореза,
који је димензиониран тако да
се постигне
прави учинак "индукције".
Перфорирани панел унутар
система за убацивање ваздуха,
који гарантује савршену и
једнолику расподелу ваздуха.
Комплетно изолирани део за
убацивање ваздуха ради
избегавања спољне
кондензације. Отвори испуста
су таквих димензија да смањују
падове притиска. Два одвојена
система циркулације ваздуха (за
одвођење исисаног ваздуха и за
довод свежег ваздуха) што
смањује количину обрађеног
ваздуха који се испушта у
околину. Дим400x260x60цм
Парноконвекцијска пећница с
додирним заслоном
(Тоuchscreen екраном)
капацитета 20GN1/1 ; за 150/300
оброка; са интерактивним
системом кувања, аутоматски
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систем кувања за
интернационалне кухиње са
рецептима укључујући и њихову
историју, састојке, процедуру,
аутоматки програм кувања и
презентацију; Мануелно кување
са три начина: конвекција од
30˚C до 300˚C, пара од 30˚C до
130˚C, комбинација
конвекција+пара од 30˚C до
300˚C; Програмабилни режиммогућност програмирања и
чувања метода кувања у
аутоматском низу (до 15
циклуса) давајући сваком
програму посебно име, слику и
информацију на рецепту; 10″
екран у боји (LCD-ТFТ), висока
резолуција компатибилна са ″
Тоuch scrееn″ функцијама;
Дисплеј који се може
конфигурисати на основу
потреба корисника, стављајући
на предња места програме који
се најчешће користе; Wi-fi
интернет конекција ради чувања
својих подешавања, ажурирања
софтвера, архиве ХАCCP
података и скидања нових
рецепата; Аутоматско ″оnе
тоch″ кување; Организација
рецепата по фолдерима са
приказом, давајући сваком
фолдеру име; Интелигентно
распознавање рецепата у више
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фолдера;
Ручица са функцијама за
скроловање (врћење) и
притискање ради потврђивања
избора; Самодијагностика пре
почетка коришћења опреме, са
дескрипцијом и звучном
сигнализацијом било којих
аномалија;
Аутоматски систем чишћења са
посебном посудом за течни
детерџент; систем за уклањање
каменца који спречава његову
појаву у бојлеру, са посебном
посудом и аутоматским
уклањањем каменца са
течношћу; Систем мануелног
чишћења са извлачивим ручним
тушем; Аутоматско мењање
смера ротације вентилатора;
Аутоматска регулација
кондензације паре; Лак приступ
програмабилним параметрима
за кориснике; Програмирање
одложеног кувања; Могућност
избора до 6 брзина вентилаторапрве три брзине аутоматски
активирају грејну снагу- за
специјално кување може се
користити наизменична брзина;
Контрола температуре унутар
производа употребом сонде са 4
детекционе тачке; Повезивање
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сонде изван коморе за кување са
мочугношћу брзог повезивања
игле сонде за вакуум кување и
мале делове; Халогено
осветљење; USB конекција ради
скидања ХАCCP података,
ажурирања софтвера и
програма; Сервисни програм за:
контролу операција на
електронској табли и приказ
температура са сонде;
Аутоматска производња
идеалног нивоа паре за кување;
систем за спречавање губитка
снаге; Перфектно глатка,
водонепропусна комора; Врата
са дуплим ојачаним стаклом;
Унутрашње стакло које се
склапа да се отвори ради лакшег
чишћења; Врата са три тачке
које се закључавају; Подесиве
шарке ради оптимизације
дихтунга; Одбојник који се
отвара ради лаког чишћења дела
за вентилатор; IPX 5 заштита
против распршивања воде;
размак између вођица
мин.63мм; са бојлером; са
аутоматским системом прања;
Сонда температуре Ø3мм; Са
колицима, две решетке од
нерђајућег челика GN 1/1; снага
30 до 35 кw, 400В 1Н 50Hz,
дим 90-100x80-85x180-190цм;
CЕ сертификат или одговарајуће
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96.

Склоп фабрички спојених пећи
за пекарско-посластичарске
производе сачињен од два
конвектомата од којих је један
капацитета 6 плехова
400x600мм а други 8 плехова
400x600мм; Аутоматско кување
са преко 90 тестираних и
меморисаних програма кувања
укључујући и програме за
поновно загревање садржине
тањира или садржине плеха;
Програмабилност са
могућношћу чувања 99
програма кувања у аутоматском
низу (до 4 циклуса); Мануелно
кување на три начина:
конвекција од 30˚C до 300˚C;
пара од 30˚C до 130˚C;
комбинација конвекција+пара
од 30˚C до 300˚C; Мануелно са
могућношћу рада са 4 циклуса у
аутоматском низу за различито
кување и функције за:
Задржавање температуре (2
режима); Кување са контролом
температуре преко
сонде;Аутоматски систем за
мерење и контролу овлаживања
у комори за кување; Систем за
брзо дехидрирање коморе за

Страница 140 од 152

кување; Тастатура за брзу
селекцију програма са девет
позиција; Алфанумерички
командни дисплеј са високом
резолуцијом; Тастер за мин. 4
циклуса кувања са LED
дисплејом;
Тастер за директан приступ
програмима који су сачувани
или ће бити сачувани;ручица са
функцијама за скроловање
(врћење) и притискивање ради
потврђивања избора; Мануелно
претходно загревање; Систем
самодијагностике пре употребе
опреме, са дескриптивном и
звучном сигнализацијом било
којих аномалија;
Аутоматски систем чишћења са
уграђеним резервоаром за
детерџент; Мануелни систем
чишћења са извлачивим ручним
тушем; Аутоматско мењање
смера вентилатора; Аутоматска
регулација кондензације паре;
Мануелно овлаживање;
Халогено осветљење; Лак
приступ праограмабилним
параметрима корисника; Две
брзине вентилатора; Контрола
температуре унутар производа
употребом сонде са мин.3
детекционе тачке; Повезивање
сонде изван коморе за кување са
мочугношћу брзог повезивања
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игле сонде за вакуум кување и
мале делове или Халогено
осветљење; USB конекција ради
скидања ХАCCP података,
ажурирања софтвера и
програма; Сервисни програм за:
контролу операција на
електронској табли и приказ
температура са сонде; систем
за спречавање губитка снаге и за
смањење штетних емисија;
Перфектно глатка,
водонепропусна комора; Врата
са дуплим ојачаним
стаклом;Унутрашње стакло које
се склапа да се отвори ради
лакшег чишћења; Подесиве
шарке ради оптимизације
дихтунга;
Одбојник који се отвара ради
лаког чишћења дела за
вентилатор; IPX 5 заштита
против распршивања воде;
пећ са 6 плехова: размак вођица
мин.87мм; уграђен ручни туш;
мин.2 алуминијумска плеха
600x400мм, снага: 10 до 15кw,
400В 1Н 50Hz, дим 80-90x8085x80-90цм; пећ са 8 плехова:
размак између вођица
мин.90мм; уграђен ручни туш; 2
алуминијумска плеха
600x400мм, снага: 16 до 18кw,
400В 1Н 50Hz, дим 90-95x8085x100-120цм;ЦЕ сертификат
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или одговарајуће

97.

Зидна кухињска ЕCО**
вентилирана напа са филтрима и
расветом, без одводног канала и
вентилатора. **(Вентилацијске
напе које искоришћавају
принцип „индуктивне емисије“.
Необрађени ваздух се уводи у
простор ради делимичног
надомештања исисаног ваздуха.
То резултира бољим увлачењем
пара према филтерској
површини и смањује трошкове
припреме ваздуха. Трошкови
грејања и климатизације
смањени су до 60%. Као додатна
опрема може се наручити
усисни Пленум који је изолиран
против кондензације..) Израда у
потпуности од 304 АISI
нерђајућег челика. Лавиринт
филтери од 304АISI
нерђајућег челика, могу се лако
скидати ради чишћења.
Лавиринт филтери гарантују
константно
филтрирање и онемогућују
зачепљење те штите од избијања
пламена. Средишњи жљеб са
одводном рупом за одвод
масноће у 2 посуде од 304АISI
нехрђајућег челика. Задњи
исисни отвори са филтерима и

Страница 143 од 152

98.

99.

предњим отвор за убацивање
зрака у облику уског прореза,
који је димензиониран тако да
се постигне
прави учинак "индукције".
Перфорирани панел унутар
система за убацивање ваздуха,
који гарантује савршену и
једнолику расподелу ваздуха.
Комплетно изолирани део за
убацивање ваздуха ради
избегавања спољне
кондензације. Отвори испуста
су таквих димензија да смањују
падове притиска. Два одвојена
система циркулације ваздуха (за
одвођење исисаног ваздуха и за
довод свежег ваздуха) што
смањује количину обрађеног
ваздуха који се испушта у
околину. Дим360x150x60цм
Колица са самоподижућом
посудом у нерђајућем челику
18/10 са два фиксна точка и два
точка са кочницама; Са
кипујућом посудом,
капацитетамин. 80 лит, која се
скида ради чишћења; Висина
кипујуће посуде мануелно се
подешава, на основу висине
кипера (од 375 до 915мм). Дим
80-85x95-103x100-105цм
Колица за GN посуде
капацитета 32 GN 1/1 Израђена
од нерђајућег челика АISI 304.
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100.

Оквир од цеви квадратног
пресека 25x25 мм је у
потпуности заварен. Отпорна
облога точкова не оставља
трагове на поду. Колица се
испоручују у састављеном
стању и предвиђена су за
пријевоз гастропосуда до
дубине од 65 мм. Погодна
такође и за GN 1/2 и1/3.
Опремљена водилицама облика
слова "C" које не допуштају да
посуда GN 2/3 падне при вађењу
из водилица. Водилице за GN
гастропосуде имају углове
савијене према горе, како би се
спречило да гастропосуде
испадну из водилица. Колица су
опремљена са 4 обртна точка Ø
125 мм, од којих 2 имају
кочнице. На свим су точковима
сиви пластични одбојници.
Дим58x68x180цм
Стона вага са дисплејом
капацитет мерења: 15кг/30кг,
5г/10г
дисплеј: LCD (5 цифара)
функција таре: до пола опсега
мерења
напајање: батеријско 1.5В x 6,
или адаптер
220VAC/9VDC,300мА
обострани дисплеј
димензије ваге(мм):
260(Š)x287(D)x137(V)

ком.

4

ком.

1
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101.

102.

димензија таса: 230(Š)x190(D)
(inox равни тас)
маса уређаја: 2.8 кг
Кутер-миxер, стони, капацитета
посуде мин.7 литара, са
промењивом брзином у опсегу
од мин.300 до 3500 обрт/мин.
Опремљен са кружним ножем и
посудом од inox-а
Снага 1.50 до 1.8 кW 230V 1N
50/60 Hz
Са пулсном функцијом; у
комплету са орубљеним ножем
за мешање и млевење, са фино
орубљеним ножем за сецкање и
млевење зачина;
Поклопац од поликарбоната; CЕ
сертификат или одговарајуће
Стони планетарни миксер
капацитета 10лит са три алата
(куком, жицом за мућење и
шпатулом); Машина за
различите врсте теста , као што
су пица, хлеб, пецива,
кроасани, бисквити , коре за
пите , шам од беланаца , кашу ,
мајонез, разне сосове , шлаг,
итд;
нзија
мин. Ø24.5x22цм; жица за
мућење и
мрежа поклопца у нерђајућем
челику; алуминијумска кука и

ком.

1

ком.

1
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шпатула; микро прекидач на
поклопцу и посуди;
уклоњива посуда; 3 брзинемин.78/179/309 обрт/мин; снага
0.37 до 0,5кW 230В 1Н 50 Hz
Дим.48-50x40-45x65-68цм; CЕ
сертификат или одговарајуће

103.

Једноручна мешајућа батерија,
зидна,са наставком за
прикључење црева за прање од
½“, минималне дужине црева 15
м, са носачем за намотавање
црева од пластике, иноха,
метала или комбиновано

104.

Стерилизатор ножева капацитет
мин. 14 ножева
UV стерилизатор ножева је
израђен од вискоквалитетног
INOX-а функционише помоћу
стерилизујуће UV лампе
230 V 50/60Hz 36-40W поседује
INOX држач за ножеве има и
тајмер 120’ са сигналном
лампом Дим50-55x16-18x6165цм

105.

Висећи затворени ормарић са клизним
вратима. Израђен од водоотпорног и

ком.

ком.

1

1
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киселоотпорног нерђајућег лима INOX
АISI304 18/10 Са централном полицом
дебљине 30мм, inoxа дебљине 0.8мм
Клизна врата морају бити са бешумним
вођењем помоћу меких точкова и
кугличних лежајева при чему доња
површина не захтева присуство
каналице или лајсне вођења, израђена
од иноxа дебљине 0.8мм, у склопу
врата направити целом висином ручку
за отварање.
Дим180x40x60цм

ком.

2

Понуђач доставља сертификате/стандарде за добра за која је то назначено у конкурсној документацији-техничкој спецификацији;

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА KУПОВИНУ ОПРEМE
ЗА ЦЕНТРАЛНУ КУХИЊУ: ,,ЛАНЕ" У ОБЈЕКТУ ,,СРНА"
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИЗНОС

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ

КУПОВИНА ОПРEМE ЗА ЦЕНТРАЛНУ КУХИЊУ: ,,ЛАНЕ" У
ОБЈЕКТУ ,,СРНА "
УКУПНО:
ПДВ :

УКУПНО са ПДВ-ом:
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TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 3.
KУПОВИНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂАМА

Р.Б.

Јединица
Мере

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ
ПРИЈЕМ РОБЕ
1.

Број
Комада

Јединична
цена
Без ПДВ-а

Произвођач

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ
ПОСУЂА,ШОЉА,ФЛАШИЦА СА
ДВЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ИСПИРАЊА
65°C и 85°C
Теоретски капацитет мин. 40/30/25
корпи/сат као и брзи програм
мин. 60-65 корпи/сат
Три основна програма прања и мин.
интезивна програма, економични
програм, тихи програм,
индивидуални -специјални програм
(прилагођен захтевима корисника),
програм за отклањање каменца,
програм самопрања
Димензије маx. 600x650x850мм
Напон 380V-415V/3N, - укупна
прикључна вредност 6,0кW – 7,9
кw
Висина уметања посуђа мин. 305мм
жичана корпа за шоље и тањире –
V-делна, дим мин. 500x500мм
жичана корпа за тембала – VIделна, дим. мин. 500x500мм
жичана корпа равна , дим. мин

Страница 149 од 152

Укупно (без ПДВ-а)

500x500мм
жичана корпа за тањире – VIIIделна, дим мин. 500x500мм,
корпа за прибор ПВЦ– VIII-делна
Горње и доње елипсасто поље
прања, четворостуки систем за
филтрирање раствора за прање са
сензором за прљаву воду.Уграђен
систем машине са екраном на
додир или одговарајући:
самодескриптивним сликама се
бира врста посуђа која се пере а
притисак, време, средство за прање
и испирање и температура прања се
аутоматски регулише, као и
потрошња воде; термо-стоп
заштита која омогућава да машина
брине о задатим температурама.
Три нивоа заштите преко којих се
приступа информацијама у
машини: ниво за корисника садржи
избор програма, анимирано упуство
за употребу и савете за правилно
опхођење са машином, индикатор
интервала сервисирања, индикатор
грешке, подаци о контактима
добављача нпр. за сервис и хемију,
температуре прања; ниво за шефа
кухиње (заштићено ПИН-кодом
или одговарајуће) садржи: радни
дневник, хигијенски дневник,
специјални програми, подешавање
аутоматске стартне функције;ниво
за сервисера (заштићен ПИН-кодом
или одговарајуће): промена свих
подешавања и могућност
прилагођавања индивидуалних
програма за корисника

ком.

8
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Сертификат произвођача ISO
9001:2008 или одоговарајуће

2.

3.

ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ –Време
трајања регенерације 10 мин,
капацитет протока (на 1,5 бара
улазног притиска) 20 лит/мин, маx.
улазна тврдоћа воде 29°dH, врста
рада- програм регенерације се врши
аутоматски, без струје, помоћу
подешене тврдоће и протока воде;
ком.

8

ком.

8

Постоље за машину, inox АISI 304,
висине 60 цм ; Сертификат
произвођача ISO 9001:2008 или
одговарајуће

Понуђач доставља сертификате/стандарде за добра за која је то назначено у конкурсној документацији-техничкој спецификацији;
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА KУПОВИНУ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗНОС

НАЗИВ И ОПИС ОПРЕМЕ
МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА

УКУПНО:

ПДВ :

УКУПНО са ПДВ-ом:
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