ПИТАЊЕ:
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ОДГОВОР:
Машина за прање посуђа и чаша, ставка под редним бројем 1:
1. Како смо и нагласили у појашњењу од -30.06.2016. године машина
која се набавља замењује већ постојећу машину у објекту (који је из једног дела) и
самим тим димензија је ограничавајућа , па је сходно томе и захтевана максимална
висина уређаја.
2. Прихватљиво је да укупна прикључна вредност буде максимално
6,7 Кw.
3. У погледу капацитета, наглашавамо да се често потреба посла
повећава и да треба у кратком временском периоду опрати велики број
чаша/посуђа и са потребним нивоом квалитета машине која се набавља те је у
складу са потребама технички захтев у погледу капацитета дат као минимални,
како би се мали број запослених радника ослонио на машину која ће моћи да
оствари сваки захтев у погледу брзог и квалитетног прања посуђа.Отуда и захтев
брзи програм минимум 62 корпе на сат.
4. Прихватљиво је да потрошња воде по циклусу прања буде
максимум 2,5 лит.
5. Одабиром текстуалне поруке за избор посуђа машина треба
аутоматски да регулише за сваки одабрани програм степен запрљаности (интезитет
прања), количину воде за испирање, количину средстава за прање, количину
средстава за испирање, температуру испирања, притисак воде, време трајања
циклуса прања.
ЛЦД екран треба да има избор програма, упутство за употребу, адресе сервисера,
температуре, приказ података о хигијени, подеђавање аутоматске стартне
функицје, могућност прилагођавања индивидуалним потребама корисника; Да има
индикатор напретка циклуса, индикатор интеврала сервисирања, индикатор
грешке, радни дневник, интегрисан хигијенски дневник, специјалне програме
(уклањање каменца, основно чишћење, кратки програм, интезивни програм, тихи
програм, економични програм, самопрање).
6. Прихватљиво је
Машина за прање посуђа и чаша, ставка под редним бројем 2:
1. Прихватљиво је да укупна прикључна вредност буде максимално
6,7 Кw.
2. У погледу капацитета, наглашавамо да се често потреба посла
повећава и да треба у кратком временском периоду опрати велики број
чаша/посуђа и са потребним нивоом квалитета машине која се набавља те је у
складу са потребама технички захтев у погледу капацитета дат као минимални,
како би се мали број запослених радника ослонио на машину која ће моћи да
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оствари сваки захтев у погледу брзог и квалитетног прања посуђа.Отуда и захтев
брзи програм минимум 62 корпе на сат.
3. Прихватљиво је да потрошња воде по циклусу прања буде
максимум 2,5 лит.
4. Одабиром текстуалне поруке за избор посуђа машина треба
аутоматски да регулише за сваки одабрани програм степен запрљаности (интезитет
прања), количину воде за испирање, количину средстава за прање, количину
средстава за испирање, температуру испирања, притисак воде, време трајања
циклуса прања.
ЛЦД екран треба да има избор програма, упутство за употребу, адресе сервисера,
температуре, приказ података о хигијени, подеђавање аутоматске стартне
функицје, могућност прилагођавања индивидуалним потребама корисника; Да има
индикатор напретка циклуса, индикатор интеврала сервисирања, индикатор
грешке, радни дневник, интегрисан хигијенски дневник, специјалне програме
(уклањање каменца, основно чишћење, кратки програм, интезивни програм, тихи
програм, економични програм, самопрање).
5.Омекшивач за припрему воде треба да буде спољни, из разлога
лакше приступачности при сипању соли у машину и због тога што је депозит за со
већег капацитета, па особље не мора у току рада машине да сипа со, већ то ради на
крају дана, чиме се у знатној мери растерећује мали број особља.
Машина за прање посуђа, ставка под редним бројем 3:
1.Прихватљиво је да потрошња воде по циклусу прања буде
максимум 2,5 лит.
2. Омекшивач за припрему воде треба да буде спољни, из разлога
лакше приступачности при сипању соли у машину и због тога што је депозит за со
већег капацитета, па особље не мора у току рада машине да сипа со, већ то ради на
крају дана, чиме се у знатној мери растерећује мали број особља.

