
 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак број 55/2019 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка опреме за потребе Сектора за 

угоститељске услуге. 

Назив и ознака из општег речника: Угоститељска опрема 39310000-8 

Број партија: 2 

Број и назив партије: 
Назив и ознака из 

општег речника 

Партија   1 - Угоститељска опрема Угоститељска опрема 39310000-8 

Партија   2  
Набавка ваљка за пеглање и 

машине за прање веша 

Пресе за пеглање 42718200-4 

Машине за прање веша и машине за 

сушење веша 39713200-5 

Измена и допуна конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се допуна 

конкурсне документације на странама 40-53 од 65, додавањем колоне 

„Произвођач“ у Спецификацији и количине за добро под редним 

бројем 2 из Партије 1. 

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу. 

Потребно је доставити понуду на Измењеним странама 

спецификације конкурсне документације. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 74/2019 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Партија 1 - Угоститељска опрема  

     

Ред. 

бр. 
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Укупна цена 

са ПДВ-ом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина за прање белог посуђа и чаша са два режима испирања 65°Ц и 

85°Ц   

Теоретски капацитет мин.40/30/28 кoрпи/сат и брзи програм мин. 66 кoрпи/сат. 

Три основна програма прања и интензивни програм, економични програм, тихи 

програм,за скидање каменца, за промену воде у танку индивидуални – 

специјални програм (прилагођен захтевима корисника).Димензије 

максимално: 600х660х760мм. Напон 380V– 415V/3N, укупна прикључна 

вредност 6- 7,9 kW. Висина уметања посуђа мин. 305мм. Температура танка 

мин. 60°С и испирања по избору програма 65°С или 85°С. Потребна количина 

воде по циклусу прања, стандардни програм макс. 2,2 лит, економични програм 

макс. 2 лит. Опрема: жичана корпа за тањире VIII-делна 500x500мм (1ком), 

ПВЦ корпа за прибор и чаше равна 500x500мм  ( 1ком), ПВЦ корпа за чаше са 

16 подеока 500x500x147мм (1ком), ПВЦ уложак – корпа за прибор III-делна (1 

ком). Горње и доње поље прања С-форме са клип системом за скидање  са 

сензором обртаја од рециклиране пластике са меким стартом пумпе прање који 

аутоматски регулише притисак прања. Уграђен четвороструки систем 

филтрирања раствора за прање; равно сито, фино цилиндрично сито, уређај за 

филтрирање најфинијих нечистоћа из отпадне воде и сито на усусном делу 

пумпе за испирање. Уграђене посуде и дозатор за средство прања и средство 

испирања. Уграђен систем безпритисног бојлера са пумпом за испирање. 

Уграђена функција дигиталног умрежавања путем WLAN/LAN за аутоматски 

пренос оперативних података. Систем машине са паметним стакленим 

дисплејом осетљивим на додир, руковање преко једног дугмета (може да се 

користи и са гуменим рукавицама). Самодескриптивним сликама се бира врста 

посуђа која се пере а снага прања се аутоматски регулише као и потрошња 

средства за прање и време прања. Три нивоа заштите преко којих се приступа 

информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине:Ниво за 

корисника-оператера садржи избор програма, анимирано упутство за употребу 

и савете за правилно опхођење са машином, индикатор интервала сервисирања, 

индикатор грешке (оптички и акустични сигнал, показивач неправилности 
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 74/2019 

Ред. 

бр. 

 

НАЗИВ И ОПИС 

 

Произвођач Ком. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(4х5) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рада), подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре 

прања; Ниво за шефа кухиње (заштићено PIN-кодом) садржи:дневник 

хигијене, погонске податке програм за скидање каменца, бројач за воду; Ниво 

за сервисера: промена свих подешавања и могућности прилагођавања 

индивидуалних програма за кориснике.Машина мора бити произведена од 

стране произвођача чије је пословање усклађено са захтевима система 

управљања квалитетом ИСО 9001:2015 или одговорајући и система заштите 

животне средине ИСО 14001:2015 или одговарајући у области производње 

комерцијалних машина за прање посуђа. Машина мора имати ЦЕ сетификат 

или одговарајући. Уређај за делимичну деминерализацију воде са пуњењем, 

који гарантује смањење минерала у води. Капацитет код тврдоће карбоната код 

10°dH 18000 лит (±25%), проводљивост 2000µS/цм, материјал израде хром-

никл челик, притисак протока воде мин.2, максимум 6 бара, надзор се врши 

преко управљачког екрана (бројач импулса), максимално висина 610мм;  

Ǿ250мм (±5%). Постоље за машину од инокса АИСИ304, висине 400 мм (±5%). 
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Машина за прање чаша  и посуђа 

Теоретски капацитет мин.48/30/22 koрпи/сат и брзи програм мин. 75 

кoрпи/сат.Три основна програма прања и интензивни програм, економични 

програм, тихи програм, за скидање каменца, за промену воде у танку 

индивидуални – специјални програм (прилагођен захтевима корисника). 

Димензије максимално 460х660х760мм. Напон 380V–415V/3N, укупна 

прикључна вредност 6- 7,9 kW. Висина уметања посуђа мин. 305мм,  

Температура танка 62°С и испирања 65°С. Потребна количина воде по циклусу 

прања, стандардни програм 2- 2,2 литра, економични програм 1,8-2 литра. 

Опрема: жичана корпа за чаше IV-делна 400x400мм  (1ком), ПВЦ уложак корпа 

за прибор III- делна (1ком), ПВЦ корпа за чаше са 16 подеока од ПВЦ-а - дим. 

400x400x160мм  (1ком). Горње и доње поље прања С-форме са клип системом 

за скидање  са сензором обртаја од рециклиране пластике са меким стартом 

пумпе прање који аутоматски регулише притисак прања. Уграђен 

четвороструки систем филтрирања раствора за прање:равно сито,фино 

цилиндрично сито,уређај за филтрирање најфинијих нечистоћа из отпадне воде 

и сито на усусном делу пумпе за испирање. Уграђене посуде и дозатор за 

средство прања и средство испирања. Уграђен систем безпритисног бојлера са 

пумпом за испирање. Уграђена функција дигиталног умрежавања путем 

WLAN и LAN за аутоматски пренос оперативних података. Систем машине са 
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НАЗИВ И ОПИС 

 

Произвођач Ком. 

Јединична 
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ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 
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Укупна цена 

са ПДВ-ом 

(4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

паметним стакленим дисплејом осетљивим на додир, руковање преко једног 

дугмета (може да се користи и са гуменим рукавицама).Самодескриптивним 

сликама се бира врста посуђа која се пере а снага прања се аутоматски 

регулише као и потрошња средства за прање и време прања. Три нивоа 

заштите, преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на 

дисплеју машине: Ниво за корисника-оператера садржи избор програма, 

анимирано упутство за употребу и савети за правилно опхођење са машином, 

индикатор интервала сервисирања, индикатор грешке (оптички и акустични 

сигнал, показивач неправилности рада),подаци о контактима (добављачи за 

сервис и хемију), температуре прања; Ниво за шефа кухиње (заштићено PIN-

кодом) садржи: дневник хигијене, погонске податке, програм за скидање 

каменца, бројач за воду; Ниво за сервисера: промена свих подешавања и 

могућности прилагођавања индивидуалних програма за кориснике.Машина 

мора бити произведена од стране произвођача чије је пословање усклађено са 

захтевима система управљања квалитетом ИСО 9001:2015 или одговорајући и 

система заштите животне средине ИСО 14001:2015 или одговарајући у области 

производње комерцијалних машина за прање посуђа. Машина мора имати ЦЕ 

сетификат или одговарајући. Уређај за делимичну деминерализацију воде са 

пуњењем, који гарантује смањење минерала у води. Капацитет код тврдоће 

карбоната код 10°dH 18000 лит (±25%), проводљивост 2000µS/цм, материјал 

израде хром-никл челик, притисак протока воде мин.2, максимум 6 бара, 

надзор се врши преко управљачког екрана (бројач импулса),  максимална 

висина 610мм;  Ǿ250мм (±5%). Постоље за машину од инокса АИСИ304 

висине 150 мм.  

 

 

 

 

3. 

 

Парноконвекцијска пећ електрична 6 х гн 1/1 

Са уграђеним генератором свеже паре, ефикасним регулатором паре и 

најкраћим временом загревања,без потребе за додавањем воде, који омогућава 

очување витамина и минерала у намирницама, и спречава сушење истих и у 

доњем опсегу температуре. Варио кување 30- 99°Ц, за фино кување, 

бланширање, кување вакуумиране хране, одлеђивање, укувавање и 

конзервирање воћа и поврћа, и осталих деликатних и остељивих 

намирница.Предгрејавање на 3000Ц са једноставном сигнализацијом да је 

процес завршен аутомaтским гашењем сијалице у комори.Апарат треба да има 

5 медија термичке обраде, са температурном функцијом од 30°Ц  до 300°Ц, 

Пара 30 -130°Ц, Врућ ваздух 30 – 300°Ц , Комбинација 30 - 300°Ц ; уз 
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могућност рада без временског ограничења.Финисхинг за регенерацију хране 

на температуру послуживања, без стварања тврдих рубова на храни и стварања 

конденза на тањирима и гастро посудама.Прецизно мерење и регулација 

влажности уз помоћ сензора за мерење и аутоматском регулацијом у комори за 

термичку обраду намирница, сходно врсти и количини истих,уз могућност 

индивидуалног прилагођавања одређеној врсти намирница, и при максималној 

искоришћености капацитета, минимум  5 степена подешавања и контрола.Мин. 

99 програма са максимално 7 корака. Могућност прецизног дозирања енергије 

која је потребна намирници,аутоматизација индивидуалних токова термичке 

обраде и могућност покретања једноставним притиском на дугме и 

вишестепене токове. Мин.5 брзина ветилатора уз могућност програмирања, и 

за деликатне намирнице уз правилну брзину кружења ваздуха.Систем 

динамичне турбуленције ваздуха за равномерно ширење и расподелу топлоте 

и код максималне искоришћености капацитета и равномерно термички 

обрађене намирнице од првог до последњег нивоа.Систем за брзо и безбедно 

хлађење унутрашњости коморе.Аутоматски систем чишћења са средствима у 

чврстом стању и мин. три програма у зависности од степена запрљања. 

Аутоматски систем одстрањивања воденог каменца из генератора 

паре.Сервисно дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на 

дисплеју, и упутством за брзо отклањање лакших кварова у пар корака до 

доласка овлашћене сервисне службе.Могућност повезивања са рачунаром или 

преко мобилне апликације, за брже, једноставније и погодније руковање 

уређајем , преко wи-фи интернет конекције, за бележење и документовање 

ХАЦЦП  процеса припреме,уз могућност екстраховања у ПДФ формату 

једноставним притиском на дугме или  преко УСБ-а потпуно једноставно и до 

мин. 6 месеци ретроактивно.Интегрисано центрифугално аутоматско 

издвајање масноће за одржавање чистог ваздуха у пећници, без употребе 

филтера за скупљање сувишне масноће.Уграђена сонда за мерење температуре 

у средишту производа са алатком за правилно позиционирање производа. 

Интегрисани прекидач за укључивање и искључивање уређаја.Дугме за избор 

режима припреме и контроле кувања, одвојено контролисање температуре, 

температуре сонде и подешавање времена. Дигитални испис температуре и 

осталих параметара.Интегрисани ручни туш за чишћење са повратном 

аутоматиком намотавања, вишестепено извлачење и аутоматиком за затварање 

воде.Интегрисана кадица за кондез на вратима уређаја.Интегрисана кочница 
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вентилатора, аутоматско заустављање рада вентилатора (мотора) приликом 

отварања врата.Врата уређаја са мин.дуплим стаклом , вентилацијом и 

топлотном изолацијом, уз могућност отварања унутрашњег стакла зарад 

лакшег чишћења и  мањим распоном отварања и мањим губитком енергије 

приликом отварањаврата пећнице.Халогено осветљење са церанским стаклом 

отпорним на високе температуре, ударце и пуцање.ЛЕД осветљен дисплеј 

видљив и са веће удаљености.УСБ прикључак.ВДЕ сертификат или 

одговарајући којим се потврђује да је пећ тестирана и у складу са ознаком 

EN60335-1: 2010-11 или одговарајуће и са EN60335-2-42: 2009-04 и да 

испуњава све захтеве за употребу без надзора. Пећ мора бити произведена од 

стране произвођача чије је пословање усклађено са захтевима система 

управљања квалитетом ИСО 9001:2015 или одговорајући, система заштите 

животне средине ИСО 14001:2015 или одговарајући и система управљања 

енергијом ИСО 50001:2011 или одговарајући  у области производње опреме за 

угоститељство.  Пећ мора имати ЦЕ сертификат или одговарајући.Могуће 

пуњење по дужини за посуде ГН 1/1, 1/2, 2/3,1/3,2/8; Прикључна снага 10-

11kW; Осигурачи 3x16А. Димензије макс.88х80х82 цм (шхдхв); Посуда 

гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива ГН1/1 дубина 

60мм, ЦЕ сертификат или одговарајући; Плех са специјалним АлуТрилаx 

премазом за печење меса и пецива, димензија ГН1/1,ЦЕ сертификат или 

одговарајући; Корпа за фритирање типа ЦомбиФрy или одговарајућа, 

димензија ГН1/1,ЦЕ сертификат или одговарајући; Грил укрштена решетка са 

специјалним трилаx премазом димензија ГН1/1,ЦЕ сертификат или 

одговарајући;Омекшивач воде аутоматски, запремине цилиндра мин.5 литара, 

ЦЕ сертификат илиодговарајући. Постоље за пећницу од нерђајућег челика 

АИСИ 304, са клизачима за ГН посуде,  димензије према пећници.  

 

 

 

4. 

Фрижидер са једним вратима  

Запремина мин. 700 лит. Температурни режим 0°Ц /+ 10°Ц. Електронски 

термостат. Спољашњост и унутрашњост у нерђајућем челику  АИСИ304, осим 

спољних леђа и дна који могу бити и од друге врсте челика. Изолација дебљине 

мин. 75мм, без  ЦФЦ/ХЦФЦ. Заобљени углови. Подесиве ножице 100-150мм, 

од нерђајућег челика АИСИ304. Реверзибилна врата са отварањем од мин. 

100°. Ручка за отварање по целој висини од нерђајућег челика АИСИ 304. Брава 

за закључавање.У комплету са 3 полице ГН 2/1 и минимум 3 пара клизача од 

нерђајућег челика АИСИ304. Носачи од нерђајућег челика АИСИ304 који се 
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скидају.Прилагођен за  рад  на температури од 43°Ц. Аутоматско одмрзавање. 

Електронска контролна табла: заштићена тастатура, аларм за отворена врата, 

аларм за високу и ниску температуру, меморија минималне и максималне 

температуре. ЦЕ сертификат или одговарајуће. Систем квалитета који 

спроводи произвођач усаглашен са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 или 

одговарајући у области производње расхладних уређаја за храну. Гас Р404а. 

Укупна снага  маx. 0,5 кW, напон 230В/50Хз. Спољне димензије максимално 

75х82х210цм.  

 

 

 

5. 

 

 

 

Шпорет електрични 

Кућиште уређаја-подконструкција и горње радне површине израђени од 

нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада површина сцотцх брите. Горња 

радна површина висине мин. 60мм и дебљине мин. 1,5 мм са радијусом мин. 7 

мм на предњој страни. Четири пуне грејне плоче 300x300 мм (4 x 2,5 кW 

±2%).Једна електрична пећница за ГН 2/1, минималне висине 295мм,  укупне 

снаге 5,9 кW (доњи грејач: 3,5 кW. + горњи грејач 2,4 кW) ±2%. Пећница 

конструкцијски изведена да омогућава клизно извлачење према напред, ради 

лакшег приступа грејачима и ради лакших сервисних интервенција. Испод 

радне површине уграђена посуда за сакупљање масноћа. Посуда за сакупљање 

масноћа, интегрисана у командну плочу. Све електричне плоче чине једну 

геометријску раван. Размак између грејних плоча мора бити мањи од 8 мм. 

Дугмићи за укључење и дугмићи за регулацију температуре, са кућиштем-

постељицом, који спречевају продор просутих течности према прекидачима и 

унутрашњој инсталацији. Пећница са: дугметом прекидача термостата за 

регулацију температуре од 50 до 3000Ц. за доњи грејач + дугме прекидача 

термостата за регулацију температуре од 50 до 3000Ц. за горњи грејач + дугме 

укључење/искључење пећнице. Пећница са мин. једном решетком и мин. 

једним плехом мин.дебљине 1,2 мм. Водилице плехова у пећници са по мин. 

три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења. Врата пећнице 

конструкцијски изведена без дихтунг гуме. Регулационе ногице мин. фи 50мм, 

штелујуће по висини. Прикључна снага 15,9 кW (±2%), напон 

400В/3Н.Димензија уређаја 80х90х90цм (±2%).ЦЕ сертификат или 

одговарајући.    
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6. 

 

 

Решо индукциони    

Од нерђајућег челика, са стакленом плочом пречника мин. 22,5цм. Подешава 

се јачина, температура,време. Контролни панел-дисплеј осетљив на 

додир.Минимум осам нивоа температуре,   темп.  режим до мин. 2300C. Са 

уграђеним филтером за масноћу, са заштитом  од прегрејавања, контролно 

светло. Снага 2,9-3,5kW 230V/50Hz. Димензија горње плоче макс.30х29 (шхд). 

ЦЕ сертификат или одговарајући.  

 

1     

7. 

Колица конобарска са три етаже  

Конструкција инокс, плоче-етаже медијапан пластифициран.Све плоче-етаже 

са оградицом на четири стране. Димензија сваке плоче-етаже 80x50цм. Колица 

имају ручком за манипулацију, четири окретна точка мин. Ø10цм, од тога 

минимум један точак са кочницом. Боја тамно махагони. Укупна носивост мин. 

90 кг. 

 

7     

 

8. 

Колица сервирна са три етаже  

Са три плоче-етаже. Израђена комплетно од нерђајућег челика АИСИ 304. 

Димензија плоча-етажа 820x520мм (±2%); Носиви оквир од цеви мин.Ø2,5 цм, 

ручке-ергономски обликоване су продужени део носивог оквира.Са четири 

окретна точка, пречника мин. 10 цм.  Сви точкови  са гуменим одбојницима, 

два точка са кочницом. Размак између полица 260мм (±2%); Укупна носивост  

мин. 90кг.    

 

1     

9. 

 

 

 

Фритеза стона једноделна  

Електрична, запремине базена 6-6,5 лит. уља.Кућиште и горње радне површине 

израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада површина сцотцх 

брите. Дебљина нерђајућег лима кућишта фритезе мин.1, 5мм. Базен лако 

одвојив од кућишта фритезе.Грејачи спрегнути са командним ормарићем и 

уклоњиви ради чишћења и пражњења базена.На командној табли, контролна 

сијалица која сигнализира рад грејача и дугме радног термостата.Фритеза је са 

сигурносним термостатом који у случају неправилног рада искључи ток струје. 

Фритеза има једну мрежасту корпу од хромиране челичне жице са дршком од 

дуропластичног термоотпорног материјала, поклопац базена са ручицом за 

подизање, ногице штелујуће по висини. Прикључна снага 3,5-4 кW, 230В/АЦ. 

Димензија уређаја макс. 30х45х45 мм. CЕ сертификат или одговарајући. 
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10. 

 

 

 

Тостер преклопни дупли 

Плоче ребрасте.Конструкција од нерђајућег челика АИСИ304 или АИСИ430, 

горња плоча од АИСИ304. Челичне грејне плоче са високим провођењем 

топлоте мин. 7,6мм дебљине. Укључењем доње плоче аутоматски се укључује 

горња контактна плоча. Са две грејне зоне које  раде независно, радна 

температура до 300°C, термостат, сигурносни термостат. Самоизбалансирана 

горња плоча.Доња грејна површина плоче мин. 480х230 мм. Са делом за 

остатке масти и др.отпада. Укупна снага мин. 3,6 kW, напон 400V/3N. 

Димензија уређаја макс.63х45х22 цм.; CЕ сертификат или одговарајуће 
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11. 

 

 

 

Соковник за цитрусе професионални  

Са дугметом за покретање и искључивање уређаја на крају рада , са конусом  

за цеђење сока из воћа, са микропрекидачем  за заустављање.  Цеђење започиње 

притиском-спуштањем ручице поклопца. Соковник је од обојене легуре 

алуминијума. Делови за цеђење сока се скидају ради лакшег чишћења. Mин. 

500 обртаја у минути. Ниво буке мањи од 70дб(А). Снага мин. 150W, напон 

230В/1Н/50-60Hz; Димензија 23x28x33,5 мм (±10%); CЕ сертификат или 

одговарајући 
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12. 

 

 

 

Микроталасна пећница   

Капацитета мин. 25 литара, дигитални тајмер, магнетрон. Комора пећнице и 

спољашња облога израђени од нерђајућег челика АИСИ430. Мин. 4 нивоа 

снаге у микроталасном режиму (мин. 2 у комбинованом режиму, 1у режиму 

гриловања). Са мин.5 унапред подешених режима кувања. Уређај има 

функцију за одмрзавање. Комора је са осветљењем. Команде  дигиталне.За 

тањир пречника мин.30цм; Снага 1,3-1,6kW,напон 230В/1Н/50Хз; Димензија 

уређаја макс.54,5x46x33 цм; ЦЕ сертификат или одговарајући 

 

1     

 

 

 

13. 

Фрижидер  

Запремине 280-300 лит. нето. Са једним  компресором, са унутрашњим  

осветљењем, са мин. пет стаклених полица, полицомом за флаше у вратима, 

посудом за поврће, улошцима за јаја. Ниво буке макс 41дБ(А); Прикључна 

снага макс. 85 W; Дим. макс. 62х65х150 цм; ЦЕ сертификат или одговарајући 
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14. 

 

 

 

Машина за млевење меса са вентилатором  

Капацитет на сат мин. 450 кг, тело од нерђајућег челика. Отвор за месо мин. 

пречника 7,5 цм. Јединица за млевење демонтажна, од нерђајућег челика  

AISI304. Сигурносни прекидач на левку. Обрнути ход. Са плочом од 

нерђајућег челика АИСИ 304 или другог челика, пречника рупица фи 6-6,5мм. 

Са самооштрећим ножем од нерђајућег челика. Левак од аиси 304. Снага 2,1-

2,5 кW, напон 400V/3/50Hz. Димензија макс. 60х50x66 цм. CE сертификат или 

одговарајући 
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15. Планетарни миксер  

Са посудом  од нерђајућег челика запремине мин. 60 литара, димензије 45х37 

цм (+5%), три алата за мешање (спирала, лопатица и мутилица). Дигитални 

дисплеј. Моторизовано подизање посуде. Механички измењивач брзина, 

најмање 12 брзина. Заштитна решетка на посуди која се скида- са додатном 

провидном пвц заштитом. Дугме за хитно заустављање. 

Гребач за посуду. Колица за посуду од нерђајућег челика. Ногице од нерђајућег 

челика. Са могућношћу прикључења додатне опреме: цедиљка за парадајз сок, 

секач за моцарелу и ренде за сир. Снага 2,2-2,5 kW, 400В/3/50Хз, макс. 

80х105х150 цм. ЦЕ сертификат или одговарајуће.  

 

1     

 

16. 

ЗАМРЗИВАЧ САНДУЧАР 

Запремине 380-400 лит. нето. Један компресор, осветљење, минимум две корпе. 

Капацитет замрзавања мин. 25 кг.Обавештење у случају превисоке 

температуре. Могућност брзог замрзавања. Ниво буке макс. 

44дБ(А).Прикључна снага макс.150W, напон 220-230V. Димензија макс. 

140х80х 87 цм. CE сертификат или одговарајући 
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17. РОШТИЉ ЕЛЕКТРИЧНИ  

Kућиште и горње радне површине (око радне плоче) израђени од нерђајућег 

лима АИСИ 304, завршна обрада површина сцотцх брите. Горња радна 

површина висине мин. 60 мм и дебљине мин.1,5 мм. са радијусом на предњој 

страни мин. 7мм. Радна плоча на којој се пеку јела ребраста израђена од 

полиране и хромиране челичне плоче, која омогућава високу топлотну 

проводљивост, равномерно загревање и ниску апсорпцију топлине на самој 

радној површини плоче.Дебљина челичне плоче је мин. 15мм, дебљина 

хромираног слоја је мин. 48µm. 

Димензија радне роштиљ плоче је мин. 38x51цм. Дугмe за укључење и дугме 

за регулацију температуре, са кућиштем-постељицом, који спречевају продор 

просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. Електрични 

грејачи смештени под радном плочом и удаљени од плоче тако да зрачењем 

равномерно греју површину радне плоче. Регулација температуре 500Ц-

3000Ц.Грејачи намештени тако да се при сервисној интервенцији замењују без 

одстрањивања топлотне заштите. У електрични тококрог поред радног 

термостата,уграђен и сигурносни осигурач/ термостат, који у случају 

неправилног деловања, искључи рад грејача. Прекидач и термостат на 

командној плочи монтирани одвојено и нису у истој оси. На командној табли, 

поред прекидача налази се сигнална сијалица, која се укључи и светли, док су 

укључени грејачи. Испод командне табле, по средини уређаја-на клизачима 

смештена фиока за скупљање вишка масноће. Отворен само предњи доњи део, 

са могућношћу опционе уградње крилних врата.Регулационе ногице штелујуће 

по висини.Прикључна снага 6-6,3 kW, 400В/3Н. Димезија 40х90х90 цм (±2%). 

ЦЕ сертификат или одговарајући.                                                                                            

 

1     

18. ФРИЖИДЕР ЗА ВИНО ДВОДЕЛНИ  

Са двоје стаклених врата и две температуре: +20/+80Ц и -180/-220 Ц. Статичко 

хлађење. Дигитални термостат за контролу температуре и одмрзавања. 

Аутоматско испаравање воде за кондензацију. Дебљина изолације мин. 4,3 цм. 

Врата са ергономским дршкама и лако уклоњивим магнетним заптивкама. 

Унутрашње лед осветљење. Спољашња структура у дрвету, боја венге. 

Минимални капацитет 2х 300 лит. Абс унутрашњост. Спољна леђа и дно од 

поцинкованог лима.Мин. десет решетки 46х33,5 цм. Расхладни гас Р600а и 

Р290а. Максимално 2х0,3 kW,230V/1N. Димензија витрине макс. 132х65х190 

цм.  Тежина мин. 248 кг, нето. ЦЕ сертификат или одговарајући.  
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19. 
ДРЖАЧ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ФОЛИЈУ 

Са ножем за сечење фолије. Максимално: ширина фолије 50 цм, дужина 

фолије 1500 м.   
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20. ПАЊ МЕСАРСКИ  

Постоље израђено у нерђајућем челику АИСИ 304. Носећа конструкција 

кутијасти инокс профили 40х40х1,2 мм. Горња плоча полиуретанска дебљине 

мин. 100 мм. Постоље отворено, у комплету с аштелујућим ПВЦ ногицама. 

Димензија 50х70х85 цм.  

 

1     

 

 

21. 

 

АПАРАТ ЗА ЕСПРЕСО СА ДВЕ ГРУПЕ 

Полуаутоматски. Почетак и завршетак припреме кафе се одвија помоћу једног 

дугмета. Има цев за врућу воду и пару.Допуњавање бојлера аутоматско. Мотор-

пумпа интерна. Запремина бојлера мин. 5 литара. Инсталисана снага макс. 4,5 kW, 

400V. Димензија апарата макс. 73,5х57х51,5 цм. Ручни депуратор мин. 12 литара. ЦЕ 

сертификат или одговарајући.    
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22. 

 МЛИН ЗА КАФУ 

Капацитет млевења мин. 8,2 кг/сат. Капацитет резервоара мин. 1,2 кг. Брзина 

млевења мин. 1350 о/мин. Нож за млевење фи 63-65 мм. Снага 0,35-0,370кW, 

230V.Димензија макс. 22х38х60 цм. ЦЕ сертификат или одговарајући.   
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23. 

 

АПАРАТ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ НОЖЕВА ЗИДНИ  

Капацитета мин. 10  ножева. Израђен од нерђајућег челика АИСИ304 или 

другог. Са тајмером и сигналном лампицом. Врата провидна, од плексигласа, 

са сигурносни микропрекидачем. Држач за ножеве са заштитном решетком. УВ 

лампа 15-16 W. 230V. Поседује кабал са утикачем. Димензија макс. 45х20х70 

цм. ЦЕ сертификат или одговарајући.  
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24. 

Судопера дводелна  

Израђена од нерђајућег челика АИСИ304. Са два базена дим. 50х50х30 цм.  

Отворена, са доњом решеткастом полицом дебљине 40 мм, дебљине инокса 

мин 0.8 мм. Дебљина горње плоче је 40 мм.  Дебљина инокса радне плоче и 

судопер базена је мин.1 мм; Базени су пресовани (без варова) са заобљеним 

угловима; Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40х40х1.2 мм 

увучени у односу на радну плочу за 15 мм. Леђна страна подигнута за 50мм; 

Маска од инокса дебљине мин 0.8 мм на три стране.У комплету са штелујућим 

ПВЦ ногицама; Комплет са једноручном мешајућом хромираном батеријом, 

уградном, погон на лакат. Димензија судопере 130х70х85 цм.  

 

1     

 
Укупна цена Партија 1:   

 
 

 Потпис овлашћеног лица 
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1.  

Ротациони ваљак за пеглање са парном 

функцијом 

 

- Повратни систем пуњења 

- Корито од алуминијума 

- Пречник ваљка 160мм 

- Ширина ваљка 830мм 

- Капацитет 15 кг при улазној влажности од 

20% 

- Термо - отпорна навлака за пеглање 

- Вешање ваљка на лежајевима са обе стране 

- Регулација температуре и брзине ваљка 

- Хромирана пречка за одлагање веша 

- Команда преко ножне педале 

- Лако покретан на 4 точка 

- Ел. прикључак AC 220-240V, 50-60 Hz 

- Бела боја 

 

Miele ваљак за пеглање HM 16-83 или 

одговарајућег квалитета и карактеристика  

 

ком. 1  

 

 

 

2.  

ВЕШ МАШИНА 

 

Капацитет прања 1-8кг 

Енергатска класа А+++ - 30% 

32 цм широка врата и угао отварања 165° 

EcoSilence Drive: тих мотор са дугим 

животним вeком 

AntiVibration Design: тиша и стабилнија 

машина 

Проточни сeнзор за оптималну потрошњу 

водe 

 

ком. 2  
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ActiveWater: eколошко управљањe потрошњe 

водe 

Вишeструка заштита од изливања водe 

Потпуно eлeктронско управљањe са 

рeгулатором за свe програмe, тeмпeратурe и  

посeбнe програмe 

Тeхничкe информацијe: 

Димeнзијe (В x Ш x Д): 84.8 x 59.8 x 59 цм 

 

Bosch WAT24460BY  или одговарајућег 

квалитета и карактеристика 

 

Укупна цена Партија 2:  

 

 
 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

   

 


