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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Везано за Конкурсну документацију  

Материјали за посебне намене – подељен по партијама Партија 1. 

Ситан инвентар-кухиња и Партија 2. Ситан инвентар-радионица  

Захтев за појашњење конкурсне документације,  
партија 1: ситан инвентар кухиња – одговори 

 

1. Редни број 5 из спецификације: Које дебљине треба да буде ПВЦ  даска? 

    Одговор: Даска треба да буде дебљине 1,0-2,0cm. 

2. Редни број 7 из спецификације: Које дубине треба да буде GN посуда1/2? 

    Одговор:  Литрaжа 11,4, дубина  200. 

3. Редни број 8: На какву вакум гуму мислите: 

    Одговор: Вакум гума за отпушавање судопера.  

4. Редни број 10: да ли се тражи пар па комада 5, или само 5 рукавица? 

    Одговор: Пар па комада 5. 

5. Редни број 11: Којих димензија треба да буде завеса? 

    Одговор: 2,0х2,0m. 

6. Редни број 13: Да ли мислите на магнетни држач за ножеве (који није инох) или 

на неки други држач , и којих димензија треба да буде? 

    Одговор: Није магнетни, већ је са отворима за ножеве, стој на радној површини, 

може да буде и ПВЦ, са 6 до 12 ножева. 

7. Редни број 28: Који пречник треба да има ђерђиф? 

    Одговор: 30-40 cm. 

8. Редни број 35: На какве палете мислите? 

    Одговор:  У питању су ПВЦ палете беле боје, које се користе у прехрамбеној 

индустрији, стандардних димензија. 

9. Редни број 37: Које дубине треба да буду плехови? 

    Одговор: 8-10 cm 

10. Редни број 38: Да ли мислите на инокс овал  и да ли димензије овала могу да 

буду 50х35 cm? 

    Одговор: Да, и могу те димензије. 

 



 

 

 

 

11. Редни број: 39: Да ли димензије овала могу бити 30х21? 

     Одговор: Могу. 

12. Редни број 41: Колика треба да буде дужина оштрице ножа? 

    Одговор: 20-30 cm. 

13. Редни број 56: Којих димензија су тражена колица, колико точкова, на коју 

додатну ручку мислите? 

    Одговор: 103х610х1260 mm или приближних димензија, 4 гумена точка, ручка 

која може да се дода и склони по потреби поред већ постојеће ручке за гурање 

колица, а може и без ње. 

14. Редни број 62: Да ли кибла треба да буде стаклена или инох? 

     Одговор: Инокс. 
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