ИЗМЕНА 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 – јавна набавка број 145/2015

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:

Предмет јавне набавке je набавка основних средставаопрема за угоститељство.
Назив и ознака из општег речника: Угоститељска
опрема 39311000-8

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), врши се измена конкурсне
документације која се односи на спецификацију добара која су
предмет јавне набавке на странама 30 до 38 од 55.
Извршена је исправка техничких грешака, измена техничког
описа и из спецификације конкурсне документације избрисана
ставка под редним бројем 9. Вага за мерење кружна до 10 кг .
Измењена спецификација конкурсне документације налазе се у
прилогу. Због измењене спецификације извршена је и измена
обрасца структуре цене која се такође налази у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да поднесете понуду на измењеној спецификацији
и попуните структуру цене на обрасцима који се налазе у
прилогу.
Због измене спецификације наручилац је објавио Обавештење
о прудужењу рока за подношење понуда.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 30 од 55

СПЕЦИФИКАЦИЈА
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, цену по јединици мере као и
укупну цену, изражене у динарима, без ПДВ-а.
Ред.
бр.
1

1.

2.

3.

Назив
2

Електрични кипер 80 л.
Дим.800/900/900мм
Дим.посуде: 710 x590 x235 мм
Посуда је од нерђајућег челика,
израђена са зобљењима; дно посуде
плоча дебљине 15мм, од нерђајућег
челика AISI 304, на коју су шрафовима
причвршћени грејачи са
алуминијумским лежиштима за
грејаче;Посуда је non stick површинске
обраде, која смањује лепљење хране;
Поклопац посуде уравнотежен и
самостално стоји у свим позицијама
отварања; Прекидач и термостат на
командној плочи одвојено монтирани и
нису у истој оси; У електрични
тококруг, поред радног термостата,
уграђен и термички осигурачсигурносни термостат, који у случају
неправилног деловања искључи апарат;
дугме за укључење и регулацију
температуре са кућиштем
тј.постељицом, које спречава продор
просутих течности према прекидачима
и унутрашњој инсталацији. Довод воде
у посуду изведен са вентила славином
на предњој страни апарата; Подизање
посуде мануелно, помоћу навојног
вретена и точкића са преклопном
ручицом, који су израђени од
дуропластног материјала
Прикључна снага: 9кW прикључни
напон: 400V 3N AC
Електрични роштиљ
Дим.800/900/900мм
радна површина равна из једног дела од
нерђајућег челика
снага :12 KW
прикључак:400V
Планетарни миксер од 10 литарамонофазни
Запремина посуде 10 литара
Посуда, решетка за мућење и мрежасти
поклопац израђени од инокса
Сигурносни микропрекидач се налази

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

1

1

1

Укупна
цена
( 3x5)
6
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на поклопцу посуде и на посуди; посуда
се скида, лака замена мешајућег алата
Снага 370W
Тежина 37 кг
Дим:480/400/650
Саламорезница FI 220
Снага: 120W
Пречник ножа: 22цм
Дебљина реза: 14цм
Дим. подножја: 34/24 цм
Дим: 56/39/38 цм
Тежина: 12кг
Колица-канта за отпатке са точковима
Конструкције у иноксу AISI 304,
запремине 50 литара
Са педалом за подизање поклопца и две
ручке са стране
Дим. Ø38×60цм
Кутер 5 литара
Дим 240/310/570
Снага 750 W
Брзина обрта/мин.1400
Микроталасна Samsung ME71A
механичке контроле
капацитет 20 лит.
снага 800W „или одговарајуће“
Кафе апарат GAGGIA
Израђен од INOXa
Снага:1425W
притисак водене паре 15 bar.
капацитет депозита воде 1,5 лит
димензије:230x240x380mm
маса:8Kg „или одговарајуће“
Тостер FIMAR
преклопни PЕ 35R
струјни прикључак: 230V
Снага: 2050W
маса : 21Kg „или одговарајуће“
ФРИЖИДЕР СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА
Унутрашња и спољна облога од INOXлима АISI 304
Расхладни систем је у облику
моноблока полиуретанска изолација
60мм - самозатварајућа врата са
магнетном гумом(дифтунгом)пластифициране жичане полицевисински подесиве ножице –
електронски регулатор-динамичко
хлађење-отапање испаривача са

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

1

2

1

1

1

1

1

Укупна
цена
( 3x5)
6
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електричним грејачима-присилно
испаравање кондензоване воде
*температурни опсег: -2°C до 8 °C
*ширина x дубина : 710x800мм
*висина 2050 мм
*запремина 620lit
*Број полица(стандардно):3
*ширина x дубина полице мм 530 x650
*расхладно средство R 404A
*радни услови :43°C /65°C
*прикључна снага:430W
*прикључни напон :230 V/50 Hz
*Маса 150kg
ЗАМРЗИВАЧ СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА
Унутрашња и спољна облога од INOXлима АISI 304
Расхладни систем је у облику
моноблока полиуретанска изолација
60мм - самозатварајућа врата са
магнетном гумом(дифтунгом)пластифициране жичане полицевисински подесиве ножице –
електронски регулатор-динамичко
хлађење-отапање испаривача са
електричним грејачима-присилно
испаравање кондензоване воде
*температурни опсег: -20 °C до -18 °C
*ширина x дубина:710x 800мм
* висина 2050мм
*запремина :620лит
*Број полица(стандардно) 3
*ширина x дубина полице мм 530 x650
*расхладно средство R 404A
*радни услови : 43°C /65°C
*прикључна снага :630W
*прикључни напон :230 V/50 Hz
*Маса 150kg
KOМБИНОВАНИ РАСХЛАДНИ
УРЕЂАЈ
Посебности:одвојен горњи и доњи
простор (700lit)
Сваки простор са властитим
расхладним системом и електронским
регулатором
-сваки простор са својим вратима
Унутрашња и спољна облога је од
INOX-лима АISI 304 полиуретанска изолација 60мм самозатварајућа врата са магнетном
гумом(дифтунгом)-пластифициране
жичане полице - висински подесиве

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

1

1

Укупна
цена
( 3x5)
6
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ножице –-динамичко хлађење-отапање
испаривача са електричним грејачимаприсилно испаравање кондензоване
воде- грејање оквира врата за простор
са негативном температуром.
*температурни опсег
-2 °C до -8 °C горе
-20°C до 18°C доле
*ширина x дубина :710 x800мм
*висина 2050мм
*запремина
280 горе
300 доле
*Број полица(стандардно) 4
*ширина x дубина полице мм 530 x650
*расхладно средство R 404A
*радни услови :43 °C /65°C
*прикључна снага:
385 Wгоре
775 Wдоле
*прикључни напон :230 V/50 Hz
*Маса 150:кg
ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF
28
Kућиште је од INOX-а .Има водено
хлађење(ваздушно опција) .
Лед је са рупом - овај специјални,
фасцинантни облик леда с рупом је
виши од доброг изгледа.
Његова велика површина је дизајнирана
тако да хлади пића целовитије и на
дужи период.Овај лед се прави тако да
се хлађени штапићи умачу у воду.
*продукција зa 24 h: 25 kg
*складишни капацитет : 8кg
*димензије LxPxH :385 x 468 x 687mm
*расхладни систем A-W
*врста коцке А-20 g
*електрична снага 310W
*нето тежина 38 kg
''или одговарајуће“
ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF
58
Kућиште је од INOX-а .Има водено
хлађење(ваздушно опција) .
Лед је са рупом - овај специјални,
фасцинантни облик леда с рупом је
виши од доброг изгледа.
Његова велика површина је дизајнирана
тако да хлади пића целовитије и на
дужи период.Овај лед се прави тако да

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

1

Укупна
цена
( 3x5)
6
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Цена
по јед.мере

2

3

4

5

се хлађени штапићи умачу у воду.
*продукција зa 24 h: 45 kg
*складишни капацитет 20кg
*димензије LxPxH : 495 x 580 x 797mm
*расхладни систем A-W
*врста коцке А-20 g
*електрична снага :420W
*нето тежина: 54 kg
„или одговарајуће“
АПАРАТ ЗА ESPRESSO LA SCALA
Модел NO.EROICA S/2
Димензије(mm):600x500x440mm
2 извода за пару,чај капацитет
Бојлера:9lit
Снага:2,5kW „или одговарајуће“

1

МЛИН ЗА КАФУ LA SCALA
Модел NO. : M5
Димензије(mm):
190 x 310 x470mm
Са бројчаником
Капацитет млевена:3-5 кg/sat
Снага:250W „или одговарајуће“
ПАРНОКОНВЕКЦИЈСКИ АПАРАТ
RATIONAL CM plus ele., kapaciteta
6Xgn 1/1 са постољем за конвектомат
Без гастро посуда
Апарат има 5 медија термичке
обраде,темрепатура функција од 30°C
до 300 °C.
Медији термичке обраде:
* Пара-100°C
* Врућ ваздух- 30°C -300°C
*Комбинација – 30°C -300°C
*Варио пара-30 -99°C
* Finishing
Додатне функције
*Clima plus- мерење влажности,5
степена подешавања и контроле
* 50 програмских места са 6 могућих
корака
* 5 брзина деловања
вентилатора,могуће програмирање
* Cool down –брзо хлађење
унутрашњости пећнице
* Ручни програм чишчења
* SC -Self Clean аутоматски систем
одстрањивања воденог каменца
* Равномерно коришћење енергије
* Сервисно дијагностички систем (SDS)
за сервисере

1

1

1

Укупна
цена
( 3x5)
6
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Опрема
* Динамична расподела кружења
ваздуха- равномерно
* Сонда за мерење температуре једра
* Интегрисани прекидач за укључивање
и искључивање
* Једноставно подешавање
температуре,температуре језгра и
времена
*Дигитални исписи температуре
*Приказ стварне и задате вредности
*Дигитални тајмер од 0-24h или
непрекидни рад
*Високо квалитетан парни генератор са
аутоматским дотоком свеже воде
*Интегрисани туш за чишчење са
повратном аутоматиком
намотавања,вишестепено извлачење
*Интегрисано центрифугално одвајање
масноће без филтера за масноћу
*Врата уређаја са дуплим
стаклом,могућност отварања
унутрашњег стакла(чишћење)
*Ручка за једноставно отварање врата(у
лево или десно),врата се лако само
залупе
*Интегрисан сакупљач конденза на
вратима са самосталним
отицањем(стони модели)
*Безконтактни контролни прекидач
затварање врата
*Интегрисана кочница
вентилатора(мотора)
*Једноставно заменљива заптивка на
вратима
*Хигијенска унутрашњост без
жлебова,са заобљеним угловима „или
одговарајуће“
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА И
ЧАША СА ДВА РЕЖИМА
ИСПИРАЊА 65°C И 85°C
Теоретски капацитет min.40/30/26
корпи/сат као и брзи програм min. 63
корпи/сат. Три основна програма прања
и интензивн програми економични
програм , тихи програм , индивидуални
– специјални програм(прилагођен
захтевима корисника) и програмом за
отклањањем каменца.
Димензије max.470x650x760mm
Напон 380 V – 415V/3N, –укупна

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

1

Укупна
цена
( 3x5)
6
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прикључна вредност
6 kW-7-9 KW.
Висина уметања посуђа min.306mm
Стандардна опрема:
- жичана корпа за чаше и тањиретроделна,dim 400x400
- жичана корпа за чаше и тањиречетвороделна,dim 400x400
- уложак/корпа за прибор PVCтроделна
- Горње и доње елипсасто поље
са интегрисаним млазницама за
прање и испирање који
аутоматски регулишу снагу
прања.
- Четвороструки систем за
филтрирање раствора за прање
са сензором за прљаву воду
- ( равно сито за грубу
прљавштину,фини филтер
цилиндра,филтер за најфиније
нечистоће,усисно сито пумпе)
- Уграђене посуде и дозатори за
средство прања и средство
испирања
- Уграђен систем машине са
екраном на додир или
visiotronic.
- Самодескриптивним сликама се
бира врста посуђа која се пере а
притисак,време,средство за
прање и испирање и
температура прања се
аутоматски регулише.
- Три нивоа заштите , преко којих
се приступа информацијама у
машини су интегрисани на
дисплеју машине:
- 1.Ниво за корисника-оператера
садржи избор
програма,анимирано упутство
за употребу и савете за
правилно опхођење са машином
индикатор
интервала,сервисирања,индикат
ор грешке (оптички и акустични
сигнали , показивач
неправилности рада),подаци о
контактима (добављачи за
сервис и хемију),температуре
прања

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

Укупна
цена
( 3x5)
6
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2.Ниво за шефа
кухиње(заштићено PIN-кодом)
садржи:специјални
програми(уклањање каменца и
основно чишћење)
- 3. Ниво за сервисера – промена
свих подешавања и могућност
прилагођавања индивидуалних
програма за корисника.
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ
ПОСУЂА И ЧАША СА ДВА РЕЖИМА
ИСПИРАЊА 65°C И 85°C
Теоретски капацитет min.40/30/26
корпи/сат као и брзи програм min. 66
корпи/сат.
Три основна програма прања и
интензивни програм, економични
програм , тихи програм , индивидуални
– специјални програм(прилагођен
захтевима корисника) и програмом за
отклањањем каменца.
Димензије max.600x637x820855mm±5%
Напон 380 V – 415V/3N,
–укупна прикључна вредност 6,0 kW7,9 kW.
Висина уметања посуђа min.404mm
Стандардна опрема:
- жичана корпа за тањиреосмоделна -делна,dim 500x500
- жичана корпа за посуђе
шестоделна,dim 500x500
- жичана корпа за шоље и чаше
,dim 500x500
- корпа за прибор PVC-осмоделна
- Горње и доње елипсасто поље
прања са сензором обртаја од
рециклиране пластике са меким
стартом пумпе прање који
аутоматски регулише притисак
прања.
- Уграђен уређај за филтрирање
најфинијих нечистоћа из
отпадних вода, филтер за грубу
прљавштин.
Уграђене посуде и дозатори за
средство прања и средство
испирања
- Уграђен систем безпритисног
бојлера са пумпом за испирање
- Уграђен систем машине са

Количина

Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

-
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Укупна
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( 3x5)
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Произвођач

Цена
по јед.мере

3

4

5

2

екраном на додир или
visiotronic.
- 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:
- 1.Ниво за корисника-оператера
садржи избор
програма,анимирано упутство
за употребу и савете за
правилно опхођење са машином
индикатор
интервала,сервисирања,индикат
ор грешке (оптички и акустични
сигнали , показивач
неправилности рада),подаци о
контактима (добављачи за
сервис и хемију),температуре
прања
- 2.Ниво за шефа
кухиње(заштићено PIN-кодом)
садржи:специјални
програми(уклањање каменца и
основно чишћење)
- 3.Ниво за сервисера: промена
свих подешавања и могућности
прилагођавања индивидуалних
програма за кориснике
Омекшивач воде –спољни,
време трајања регенерације 10 мин ;
капацитет протока ( на 1,5 bar, улазног
притиска) 20 л у минути; аутоматски
програм регенерације (без струје,
помоћу подешене тврдоће и протока
воде)
Постоље за машину инокс-висина
600мм
УКУПНА ЦЕНА:
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Укупна
цена
( 3x5)
6
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Електрични кипер 80 л.
Дим.800/900/900мм
Дим.посуде: 710 x590 x235 мм
Посуда је од нерђајућег челика, израђена
са зобљењима; дно посуде плоча дебљине
15мм, од нерђајућег челика AISI 304, на
коју су шрафовима причвршћени грејачи
са алуминијумским лежиштима за
грејаче;Посуда је non stick површинске
обраде, која смањује лепљење хране;
Поклопац посуде уравнотежен и
самостално стоји у свим позицијама
отварања; Прекидач и термостат на
командној плочи одвојено монтирани и
нису у истој оси; У електрични тококруг,
поред радног термостата, уграђен и
термички осигурач-сигурносни термостат,
који у случају неправилног деловања
искључи апарат; дугме за укључење и
регулацију температуре са кућиштем
тј.постељицом, које спречава продор
просутих течности према прекидачима и
унутрашњој инсталацији. Довод воде у
посуду изведен са вентила славином на
предњој страни апарата; Подизање посуде
мануелно, помоћу навојног вретена и
точкића са преклопном ручицом, који су
израђени од дуропластног материјала
Прикључна снага: 9кW прикључни напон:
400V 3N AC
Електрични роштиљ
Дим.800/900/900мм
радна површина равна из једног дела од
нерђајућег челика
снага :12 KW
прикључак:400V
Планетарни миксер од 10 литарамонофазни
Запремина посуде 10 литара
Посуда, решетка за мућење и мрежасти
поклопац израђени од инокса
Сигурносни микропрекидач се налази на
поклопцу посуде и на посуди; посуда се
скида, лака замена мешајућег алата
Снага 370W

Количина
3

1

1

1

Цена
по
јед.мере
без ПДВ-а
4
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по јед.мере
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6
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(3x5)
7
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Тежина 37 кг
Дим:480/400/650
Саламорезница FI 220
Снага: 120W
Пречник ножа: 22цм
Дебљина реза: 14цм
Дим. подножја: 34/24 цм
Дим: 56/39/38 цм
Тежина: 12кг
Колица-канта за отпатке са точковима
Конструкције у иноксу AISI 304,
запремине 50 литара
Са педалом за подизање поклопца и две
ручке са стране
Дим. Ø38×60цм
Кутер 5 литара
Дим 240/310/570
Снага 750 W
Брзина обрта/мин.1400
Микроталасна Samsung ME71A
механичке контроле
капацитет 20 лит.
снага 800W „или одговарајуће“
Кафе апарат GAGGIA
Израђен од INOXa
Снага:1425W
притисак водене паре 15 bar.
капацитет депозита воде 1,5 лит
димензије:230x240x380mm
маса:8Kg „или одговарајуће“
Тостер FIMAR
преклопни PЕ 35R
струјни прикључак: 230V
Снага: 2050W
маса : 21Kg „или одговарајуће“
ФРИЖИДЕР СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА
Унутрашња и спољна облога од INOXлима АISI 304
Расхладни систем је у облику моноблока
полиуретанска изолација 60мм самозатварајућа врата са магнетном
гумом(дифтунгом)-пластифициране
жичане полице- висински подесиве
ножице –електронски регулатординамичко хлађење-отапање испаривача са
електричним грејачима-присилно
испаравање кондензоване воде
*температурни опсег: -2°C до 8 °C

Количина
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2

1

1
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1
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ПДВ-а
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*ширина x дубина : 710x800мм
*висина 2050 мм
*запремина 620lit
*Број полица(стандардно):3
*ширина x дубина полице мм 530 x650
*расхладно средство R 404A
*радни услови :43°C /65°C
*прикључна снага:430W
*прикључни напон :230 V/50 Hz
*Маса 150kg
ЗАМРЗИВАЧ СА ЈЕДНИМ ВРАТИМА
Унутрашња и спољна облога од INOXлима АISI 304
Расхладни систем је у облику моноблока
полиуретанска изолација 60мм самозатварајућа врата са магнетном
гумом(дифтунгом)-пластифициране
жичане полице- висински подесиве
ножице –електронски регулатординамичко хлађење-отапање испаривача са
електричним грејачима-присилно
испаравање кондензоване воде
*температурни опсег: -20 °C до -18 °C
*ширина x дубина:710x 800мм
* висина 2050мм
*запремина :620лит
*Број полица(стандардно) 3
*ширина x дубина полице мм 530 x650
*расхладно средство R 404A
*радни услови : 43°C /65°C
*прикључна снага :630W
*прикључни напон :230 V/50 Hz
*Маса 150kg
KOМБИНОВАНИ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ
Посебности:одвојен горњи и доњи простор
(700lit)
Сваки простор са властитим расхладним
системом и електронским регулатором
-сваки простор са својим вратима
Унутрашња и спољна облога је од INOXлима АISI 304 полиуретанска изолација 60мм самозатварајућа врата са магнетном
гумом(дифтунгом)-пластифициране
жичане полице - висински подесиве
ножице –-динамичко хлађење-отапање
испаривача са електричним грејачимаприсилно испаравање кондензоване водегрејање оквира врата за простор са
негативном температуром.
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*температурни опсег
-2 °C до -8 °C горе
-20°C до 18°C доле
*ширина x дубина :710 x800мм
*висина 2050мм
*запремина
280 горе
300 доле
*Број полица(стандардно) 4
*ширина x дубина полице мм 530 x650
*расхладно средство R 404A
*радни услови :43 °C /65°C
*прикључна снага:
385 Wгоре
775 Wдоле
*прикључни напон :230 V/50 Hz
*Маса 150:кg
ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF 28
Kућиште је од INOX-а .Има водено
хлађење(ваздушно опција) .
Лед је са рупом - овај специјални,
фасцинантни облик леда с рупом је виши
од доброг изгледа.
Његова велика површина је дизајнирана
тако да хлади пића целовитије и на дужи
период.Овај лед се прави тако да се
хлађени штапићи умачу у воду.
*продукција зa 24 h: 25 kg
*складишни капацитет : 8кg
*димензије LxPxH :385 x 468 x 687mm
*расхладни систем A-W
*врста коцке А-20 g
*електрична снага 310W
*нето тежина 38 kg
''или одговарајуће“
ЛЕДОМАТ BREMA ICE FINGER IMF 58
Kућиште је од INOX-а .Има водено
хлађење(ваздушно опција) .
Лед је са рупом - овај специјални,
фасцинантни облик леда с рупом је виши
од доброг изгледа.
Његова велика површина је дизајнирана
тако да хлади пића целовитије и на дужи
период.Овај лед се прави тако да се
хлађени штапићи умачу у воду.
*продукција зa 24 h: 45 kg
*складишни капацитет 20кg
*димензије LxPxH : 495 x 580 x 797mm
*расхладни систем A-W
*врста коцке А-20 g
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*електрична снага :420W
*нето тежина: 54 kg
„или одговарајуће“
АПАРАТ ЗА ESPRESSO LA SCALA
Модел NO.EROICA S/2
Димензије(mm):600x500x440mm
2 извода за пару,чај капацитет
Бојлера:9lit
Снага:2,5kW „или одговарајуће“
МЛИН ЗА КАФУ LA SCALA
Модел NO. : M5
Димензије(mm):
190 x 310 x470mm
Са бројчаником
Капацитет млевена:3-5 кg/sat
Снага:250W „или одговарајуће“
ПАРНОКОНВЕКЦИЈСКИ АПАРАТ
RATIONAL CM plus ele., kapaciteta 6Xgn
1/1 са постољем за конвектомат
Без гастро посуда
Апарат има 5 медија термичке
обраде,темрепатура функција од 30°C до
300 °C.
Медији термичке обраде:
* Пара-100°C
* Врућ ваздух- 30°C -300°C
*Комбинација – 30°C -300°C
*Варио пара-30 -99°C
* Finishing
Додатне функције
*Clima plus- мерење влажности,5 степена
подешавања и контроле
* 50 програмских места са 6 могућих
корака
* 5 брзина деловања вентилатора,могуће
програмирање
* Cool down –брзо хлађење унутрашњости
пећнице
* Ручни програм чишчења
* SC -Self Clean аутоматски систем
одстрањивања воденог каменца
* Равномерно коришћење енергије
* Сервисно дијагностички систем (SDS) за
сервисере
Опрема
* Динамична расподела кружења ваздухаравномерно
* Сонда за мерење температуре једра
* Интегрисани прекидач за укључивање и
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искључивање
* Једноставно подешавање
температуре,температуре језгра и времена
*Дигитални исписи температуре
*Приказ стварне и задате вредности
*Дигитални тајмер од 0-24h или
непрекидни рад
*Високо квалитетан парни генератор са
аутоматским дотоком свеже воде
*Интегрисани туш за чишчење са
повратном аутоматиком
намотавања,вишестепено извлачење
*Интегрисано центрифугално одвајање
масноће без филтера за масноћу
*Врата уређаја са дуплим
стаклом,могућност отварања унутрашњег
стакла(чишћење)
*Ручка за једноставно отварање врата(у
лево или десно),врата се лако само залупе
*Интегрисан сакупљач конденза на
вратима са самосталним отицањем(стони
модели)
*Безконтактни контролни прекидач
затварање врата
*Интегрисана кочница
вентилатора(мотора)
*Једноставно заменљива заптивка на
вратима
*Хигијенска унутрашњост без жлебова,са
заобљеним угловима „или одговарајуће“
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА И
ЧАША СА ДВА РЕЖИМА ИСПИРАЊА
65°C И 85°C
Теоретски капацитет min.40/30/26
корпи/сат као и брзи програм min. 63
корпи/сат. Три основна програма прања и
интензивн програми економични програм ,
тихи програм , индивидуални – специјални
програм(прилагођен захтевима корисника)
и програмом за отклањањем каменца.
Димензије max.470x650x760mm
Напон 380 V – 415V/3N, –укупна
прикључна вредност
6 kW-7-9 KW.
Висина уметања посуђа min.306mm
Стандардна опрема:
- жичана корпа за чаше и тањиретроделна,dim 400x400
- жичана корпа за чаше и тањиречетвороделна,dim 400x400
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уложак/корпа за прибор PVCтроделна
- Горње и доње елипсасто поље са
интегрисаним млазницама за прање
и испирање који аутоматски
регулишу снагу прања.
- Четвороструки систем за
филтрирање раствора за прање са
сензором за прљаву воду
- ( равно сито за грубу
прљавштину,фини филтер
цилиндра,филтер за најфиније
нечистоће,усисно сито пумпе)
- Уграђене посуде и дозатори за
средство прања и средство
испирања
- Уграђен систем машине са екраном
на додир или visiotronic.
- Самодескриптивним сликама се
бира врста посуђа која се пере а
притисак,време,средство за прање
и испирање и температура прања се
аутоматски регулише.
- Три нивоа заштите , преко којих се
приступа информацијама у машини
су интегрисани на дисплеју
машине:
- 1.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
сигнали , показивач неправилности
рада),подаци о контактима
(добављачи за сервис и
хемију),температуре прања
- 2.Ниво за шефа кухиње(заштићено
PIN-кодом) садржи:специјални
програми(уклањање каменца и
основно чишћење)
- 3. Ниво за сервисера – промена
свих подешавања и могућност
прилагођавања индивидуалних
програма за корисника.
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА
И ЧАША СА ДВА РЕЖИМА ИСПИРАЊА
65°C И 85°C
Теоретски капацитет min.40/30/26
-
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корпи/сат као и брзи програм min. 66
корпи/сат.
Три основна програма прања и интензивни
програм, економични програм , тихи
програм , индивидуални – специјални
програм(прилагођен захтевима корисника)
и програмом за отклањањем каменца.
Димензије max.600x637x820-855mm±5%
Напон 380 V – 415V/3N,
–укупна прикључна вредност 6,0 kW-7,9
kW.
Висина уметања посуђа min.404mm
Стандардна опрема:
- жичана корпа за тањире-осмоделна
-делна,dim 500x500
- жичана корпа за посуђе
шестоделна,dim 500x500
- жичана корпа за шоље и чаше ,dim
500x500
- корпа за прибор PVC-осмоделна
- Горње и доње елипсасто поље
прања са сензором обртаја од
рециклиране пластике са меким
стартом пумпе прање који
аутоматски регулише притисак
прања.
- Уграђен уређај за филтрирање
најфинијих нечистоћа из отпадних
вода, филтер за грубу прљавштин.
Уграђене посуде и дозатори за
средство прања и средство
испирања
- Уграђен систем безпритисног
бојлера са пумпом за испирање
- Уграђен систем машине са екраном
на додир или visiotronic.
- 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:
- 1.Ниво за корисника-оператера
садржи избор програма,анимирано
упутство за употребу и савете за
правилно опхођење са машином
индикатор
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интервала,сервисирања,индикатор
грешке (оптички и акустични
сигнали , показивач неправилности
рада),подаци о контактима
(добављачи за сервис и
хемију),температуре прања
- 2.Ниво за шефа кухиње(заштићено
PIN-кодом) садржи:специјални
програми(уклањање каменца и
основно чишћење)
- 3.Ниво за сервисера: промена свих
подешавања и могућности
прилагођавања индивидуалних
програма за кориснике
Омекшивач воде –спољни, време
трајања регенерације 10 мин ; капацитет
протока ( на 1,5 bar, улазног притиска) 20 л
у минути; аутоматски програм
регенерације (без струје, помоћу подешене
тврдоће и протока воде)
Постоље за машину инокс-висина 600мм
УКУПНА ЦЕНА:
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Укупна
Цена са
ПДВ-ом
(3x5)
7

