Дел.бр. 3980/1
Датум: 30.12.2015.
Страна 1 пд 2
Предшкплска устанпва „11. април“, Нарпдних херпја 12 а, 11070 Бепград
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

У складу са чланпм 63. став 2. и 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац пбјављује:
ПРЕДМЕТ: ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ/ППЈАШОЕОА-јавна набавка – птвпрени ппступак - дпбра –
куппвина ппреме за централне кухиое : ,,Весна" у пбјекту ,,Весна" и ,,Лане" у пбјекту ,,Срна" и
куппвина машина за праое ппсуђа пбликпвану у три партије Д 15-32
Дана 21.08.2015. гпдине Наручилац је примип питаоа за јавну набавку бр.Д 15-32 :

На постављена питања наручилац даје следеће одговоре.
ПДГПВПР -1:
Наручилац ће извршити измену за дпбрп на ред.брпју 33 (партија 1) и дпбрп на ред.брпју 61
(партија 2): Брише се „са 16 дискпва“ а гласи „са дискпвима:“
ПДГПВПР – 2:
У вези дпбра на ред.брпју 97 (партија 1) и 88 (партија 2) наручилац ће извршити измену такп да
гласи:
Брише се рерна снаге 5,4 кw са два грејача пд пп 2,7 кw;
Брише се „грејна снага мин. 21,5 кw“ а дпдаје се “укупна снага максималнп 22 кw “ .
Брише се „кпристан прпстпр пећнице 53,5x65x30 цм“ , дпдаје се „ рерна ппдржава ГН 2/1“
ПДГПВПР – 3:
Наручилац ће извршити измену/дппуну за дпбрп на ред.брпју 101 (партија 1) и 92 (партија 2)
Брише се снага 18 кw, а дпдаје се: Снага 15 дп 18 кw ;
Брише се димензија кадице: 1115x615x236 мм а дпдаје: капацитет 120 дп 130 литара;
Брише се димензија: 12x90x72/90 цм а дпдаје се: димензија 120x90x72/90 цм
ПДГПВПР – 4:
Наручилац ће извршити измену/дппуну за дпбрп на ред.брпју 102 (партија 1) и 93 (партија 2)
Капацитет минимум 270 литара, 5 цм пд врха минимум 255 литара.

За наведену ппзицију је предвиђена ширина 140 цм , такп да није мпгуће веће пдступаое.
ОДГОВОР-5: дат у пдгпвпру-2
ОДГОВОР-6: дат у пдгпвпру-3
ОДГОВОР-7: дат у пдгпвпру-4

Кпмисија за јавну набавку

