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ПРИЛОГ 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Р. бр

Назив производа

ЈМ

Јединична
Кол цена без ПДВа

1.

Планетарни миксер 30 литара

Ком

1

2.

Плински роштиљ са отвореним ормарићем

Ком

1

3

Шпорет плински, са 4 горионика са отвореним ормарићем

Ком

1

4.

Универзална кухињска машина за обраду хране

Ком

1

5.

Соковник

Ком

1

6.

Ламинатор

Ком

1

Укупно

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без ПДВа

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Назив
понуђеног
производа и
назив
произвођача
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Планетарни миксер 30 литара
Тражено добро треба да поседује и испуњава следеће карактеристике:
• Капацитет посуде 30 литара
• Пренос преко каиша
• Број обртаја алата и планетарца i=2,7
• Демонтажна заштитна решетка од инокса
• Ножице од инокса
• Додатна опрема: жица за мућење, лопатица и спирала
• Електронски регулатор брзине
• Снага мотора 1,0-1,2 кW
• Прикључак на електро мрежу трофазни

1 ком

Плински роштиљ са отвореним ормарићем
1 ком
Тражено добро треба да поседује и испуњава следеће карактеристике:
• Горња радна површина од мин. 60 мм. са радијусом на предњој страни мин. 7 мм;
• Кућиште уређаја и горње радње површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, дебљине 1,5 мм. завршне
обраде површина scotch brite;
• Горња радна роштиљ плоча равна - израђена од челичне високо полиране хромиране плоче;
• Дебљина равне радне хром плоче треба да буде минимум 15 мм;
• Димензије радне плоче мин. 790x520 мм;
• Регулација снаге подељено на две половине плоче-две грејне зоне;
• Апарат је термостатски регулисан помоћу дугмета плинске славине, изведеног тако да одговара заштити вода,
најмање IPX2;
• Дугмићи пиезо упаљача треба да имају противводну заштиту - силиконске капице;
• Термостатски плински вентили треба да омогуће температурну регулацију од 100 до 3000Ц;
• Да има дугмиће за укључење и регулацију температуре, са кућиштем-постељицом, који спречевају продор
просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији;
• Испод командне табле, по средини уређаја-на клизачима, треба да буде смештена фиока за скупљање вишка
масноће;
• Доњи део треба да буде отворен, са могућношћу опционе уградње крилних врата, затворена леђа и бочне
стране;
• Димњак за одвод продуката плинског сагоревања треба да буде висине од 190 -195 мм, израђен од инокса, са
могућношћу скидања, ради хигијенског чишћења и прања;
• Прикључна снага 13 -13,5 kW;
• Потрошња плина 1,03 кг/х (У.Н.П.), 1,38 м3/х (земни гас) (±4%),
• Да поседује плински прикључак Р 3/4 "
• Димензије уређаја 800х700х850-900 мм;
• Уређај треба да поседује CE декларацију о усаглашености или одговарајуће
Шпорет плински са 4 горионика са отвореним ормарићем
1 ком
Тражено добро треба да поседује и испуњава следеће карактеристике:
• Kућиште и горње радне површине треба да буду израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада
површина scotch brite; горња радна површина мин. 60 мм и дебљине мин.1,5 мм. са радијусом на предњој
страни мин. 7 мм;
• Уређај треба да има 4 отворена плинска пламеника: 1 x 7 кW (са дуплом гориониом круном) + 1 x 3,5 кW. + 2 x
5,5 кW, (±2%);
• Горионици треба да буду израђени од сивог лива са антикорозијском емајл заштитиом;
• Решетке горионика треба да буду робустне конструкције од сивог лива са уграђеним прорезима за довод
секундарног свежег ваздуха у доњем делу решетке;
• Конструкција грејних поља-горионика, треба да обезбеди лак приступ без употребе алата свим горионицима и
скупљачима масноће;
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• Регулација горионика треба да буде безстепенска, помоћу плинског вентила са три положаја: пилот пламена,
маxимум и минимум;
• Плински горионици треба да буду опремљени са пилот пламенима и термоелементима;
• Дугмићи за укључење и регулацију температуре, са кућиштем-постељицом, треба да буду изведени тако да
спречевају продор просутих течности према унутрашњој инсталацији;
• Ногице треба да буду од нерђајућег лима АИСИ 304 са могућношћу штеловања по висини;
• Доњи део треба да буде отворен, са могућношћу опционе уградње крилних врата, затворена леђа и бочне
стране; снага пламеника 21.5 кW (±2%); прикључна снага 21,5 кW (±2%$); потрошња плина 1,68 кг/х (У.Н.П.),
2,27 м3/х (зем.плин) (±2%);
• Да поседује плински прикључак Р 3/4 "
• Димензија уређаја 800х900х850-900 мм;
• Уређај треба да поседује CE декларацију о усаглашености или одговарајуће
Универзална кухињска машина за обраду хране
1 ком
Тражено добро треба да поседује и испуњава следеће карактеристике:
• Радна јединица - електромотор редуктор треба да буде инсталиран на покретном постољу од инокса, са три
окретна точкића са кочницом,
• Димензије 900x800x950 мм (±3%),
• Прикључак на електро мрежу треба да буде: 3x380 V,
• Уређај треба да има две брзине рада,
• Снага мотора треба да буде 1,4/1,8 кw (±2%) са заштитном склопком.
• Главни прикључак-радно кућиште треба да буде израђено од инокса;
• Склоп треба да поседује следеће додатке
1) прикључак за резање на колутиће од инокса са универзалним левком и дисковима фи 300 мм за сечење
рез дебљине 2мм, 4мм и диск за помфрит 10x10мм капацитета 450 кг/х;
2) прикључак за пасирање и стругање са ситима (цилиндрима) од 1мм, 3 мм, 5мм, 7 мм и 10мм са радним
колом (ротор), са инокс плочицом и уливним левком од инокса, капацитета до 450 кг/х;
3) прикључак за сечење на траке и коцке 12x12мм, са радним колом (ротор) и радном комором са цилиндром
и носачем ножа, капацитета до 450 кг/х
Соковник
1 ком
Тражено добро треба да поседује и испуњава следеће карактеристике:
• Капацитет од 110 до 120 литара/сат
• Убацивање производа се врши кроз цев пречника мин. 78 мм, аутоматски
• На уређају треба да буде инсталиран подметач за прикупљање течности која исцури, капацитета мин. 300 мл
• Уређај треба да има инсталирану посуду за прихватање пулпе, капацитета мин. 6,4 лит, посуда провидна
• Брзина обртаја мотора треба да буде мин. 3000 рпм;
• Кућиште мотора треба да буде урађено од нерђајућег челика
• Соковник треба да поседује корпу од нерђајућег челика која се лако уклања;
• Инсталирана снага уређаја: 700 -800 W, 230В/50Хз/1
• Димензије 235x535x500 мм (±5%)
• Уређај треба да поседује CE декларацију о усаглашености или одговарајуће

Ламинатор
Тражено добро треба да поседује и испуњава следеће карактеристике:
• Ширина цилиндра 600 мм (±2%)
• Размак између ваљака треба да буде подесив у опсегу 0-48 мм
• Брзина траке - око 25м/мин – непроменљива (константна),
• Ширина платна 600 мм (±2%)
• Прикључак на електро мрежу треба да буде: 3x380 V 50/60 hz
• Инсталирана снага: 0,55 кw
• Дужина једног крака треба да буде 1180 мм (±2%)

1 ком
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• Уређај треба да поседује ручне команде (преко ручице) и ножне команде преко педала
• Цилиндри треба да буду хромирани и полирани
• Крила треба да се подижу и скидају
Напомена:
- Добављач се обавезује да ће по инсталацији и пуштању у рад обучити за рад са инсталираном опремом раднике
опредељене од стране наручиоца
- Понуђач уз понуду треба да достави копије тражених сертификата произвођача и каталог производа или извод
из каталога произвођача опреме (на српском језику) којима се недвосмислено доказује усаглашеност понуђених
добара са захтевима техничке спецификације конкурсне документације за предметну набавку. У случају да у
каталогу није наведена нека од захтеваних карактеристика, понуђач је обавезан да достави и оверену изјаву
произвођача да понуђено добро испуњава тражене карактеристике дефинисане у техничкој спецификацији
- Сва опрема која је предмет понуде мора бити савремена (из текуће производње), професионална, нова и
некоришћена
- Предвидети све мере заштите на раду при монтажи и коришћењу опреме и инсталација
- Добављач је обавезан да поштује кућни ред наручиоца
- Добављач о свом трошку обезбеђује смештај и исхрану за своје запослене
- При избору материјала понуђач се обавезује да поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље
корисника, заштиту животне средине и енергетску ефикасност
- За испоручену опрему, добављач мора да обезбеди овлашћени сервис у Србији (сопствену или уговорену
сервисну службу) са минимум једним сертификованим/овлашћеним сервисером од стране произвођача, за
територију Републике Србије, који је радно ангажован код понуђача (или уговорног правног лица), за свако
добро из техничке спецификације. Доказ: Достављање сертификата/овлашћења произвођача опреме као доказ
да понуђач има сервисну службу за територију Републике Србије, достављањем сертификата/овлашћења
произвођача са именима сертификованих/овлашћених сервисера као и достављањем основа радног
ангажовања код понуђача (уговора о раду или др. у складу са Законом о раду). У случају да понуђач има
уговорену сервисну службу као доказ доставља уговор са правним лицем за конкретну јавну набавку, које је
овлашћено за сервис на територији Републике Србије и има радно ангажованог сертификованог/овлашћеног
сервисера од стране произвођача понуђеног добра, у ком случају је потребно доставити и
сертификате/овлашћења произвођача опреме за сервис (сервисну службу), сертификате/овлашћења
произвођача за сертификованог/овлашћеног сервисера као и доказ о радном ангажовању (уговора о раду или
др. у складу са Законом о раду)
- Обезбеђен сервис и резервни делови најмање 7 година после престанка гарантног рока
- Понуђач је дужан да се одазове на пријаву квара у гарантном року у року од 24 часа од пријема исте. Наручилац
ће од добављача захтевати надокнаду штете уколико му је за време трајања гарантног рока радњама или
пропуштањем Добављача штета причињена.
- Комисија за предметну набавку задржава право да изврши обилазак и преглед опреме на локацији/локацијама
на којима је испоручена иста или слична опрема која је предмет понуде

Наручилац
Студентски центар Крагујевац
директор

др Млађан Димитријевић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

М. П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(лице овлашћено за заступање
уписано у регистар АПР-а)

