
 

  ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПД БР. 11‐1/2015 – ОПРЕМА ЗА 

УГОСТИТЕЉСТВО 

Појашњење бр. 1 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) за јавну 
набавку  ОПД  11‐1/2015  добра  –  Опрема  за  угоститељство,  достављамо  појашњење  конкурсне 
документације: 
 
ПИТАЊЕ  1:  Редни  бр.  1  –  Машина  за  прање  лонаца,  кухињских  алатки  и  прибора  са  повратом 
топлоте из издувног ваздуха (са спољним омекшивачем воде)  
‐ да ли је прихватљива димензија: ширина 750 +/‐ 30 mm  x дубина  870 +/‐ 75 mm x висина 2200 +/‐ 
200 mm? 
‐ да ли је прихватљив капацитет од 30/15/10 до 40/20/10 корпи/h са могућношћу прилагођавања 
капацитета по жељи купца? 
 
ОДГОВОР 1:   

‐ Прихватљиве су димензије машине ширина 750 +/‐ 30 mm  x дубина  870 +/‐ 75 mm x висина 
2200 +/‐ 200 mm. У наведеном делу биће извршена измена конкурсне документације. 

‐ У  погледу  траженог  одступања  од  капацитета,  није  прихватљив  капацитет  од  30/15/10  до 
40/20/10  корпи/h  са  могућношћу  прилагођавања  капацитета  по  жељи  купца.  Наручилац  је 
конкурсном документацијом  одредио  капацитет минимално 40/20/12  корпи/сат.  Наведени 
капацитет наручилац  је  одредио  у  складу  са  својим  потребама  и  количином  посуђа  које  је 
потребно опрати за одређен временски период како би несметано и на време посуђе било 
спремно за употребу у припремању и дистрибуцији оброка. Из наведеног разлога наручилац 
је одредио минимални капацитет, те је неопходно понудити машину која има минимум исти, 
а  пожељно  је  и  већи  капацитет  од  траженог,  уколико  остале  карактеристике  у  свему 
одговарају траженим. 
 

ПИТАЊЕ 2: Редни број 3‐ Елктрична професионална цедиљка агрума 
‐ Да  ли  је  прихватљиво  да  тело  цедиљке  буде  израђено  од  алуминијумске  легуре 

пластифицирана фарба, а  сама цедиљка и поклопац    који долази у додир  са агрумом да 
буде израђено од нерђајућег челика? 

‐ да ли је прихватљива маxимална снага 350 w? 
 
ОДГОВОР 2:  

‐ Није  прихватљиво  да  тело  цедиљке  буде  израђено  од  алуминијумске  легуре.  Приликом 
одређивања  техничке  специфиације  за  наведено  добро,  комисија  је  пошла  од  става  да  је 
нерђајући челик квалитетнији од других комбинација материјала израде, што производ чини 
квалитетнијим  и  дуготрајнијим,  а  самим  тим  и  рентабилнијим.  Приликом  истраживања 
тржишта,  утврђено  је  да  постоји  већи  број  произвођача  који  производе  цедиљке  од 
нерђајућег челика,  те  је  комисија мишљења да  је наведени производ доступан на  тржишту 
свим потенцијалним понуђачима.  

‐ Прихватљива је максимална снага 350 w. У наведеном делу биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 
 
 



ПИТАЊЕ 3:  Редни број 5‐Машина  за прање шоља и посуђа  са две  температуре испирања 65˚Ц и 
85˚Ц ,са уграђеним омекшивачем воде: 

‐ да ли је прихватљива максимална димензија 600x660x780‐820 mm? 
‐ да ли је прихватљив теоретски капацитет од 40/20/10 до 40/30/25 корпи/h са могућношћу 

прилагођавања капацитета по жељи купца? 
‐ да  ли  је  прихватљиво да  поред  управљања машином преко  иконица  буде  и VISIOTRINIC 

интелигентна контрола управљања машином? 
 
ОДГОВОР 3:  

‐ Прихватљива је максимална димензија 600x660x820 mm. У  наведеном делу биће извршена 
измена конкурсне документације. 

‐ У  погледу  траженог  одступања  од  капацитета,  није  прихватљив  теоретски  капацитет  од 
40/20/10  до  40/30/25  корпи/h  са  могућношћу  прилагођавања  капацитета  по  жељи  купца. 
Наручилац  је  конкурсном  документацијом  одредио  капацитет  минимално  40/30/25 
корпи/сат + брзи програм минимум 60 корпи/сат. Наведени капацитет наручилац је одредио 
у  складу  са  својим  потребама  и  количином  посуђа  које  је  потребно  опрати  за  одређен 
временски  период  како  би  несметано  и  на  време  посуђе  било  спремно  за  употребу.  Из 
наведеног  разлога  наручилац  је  одредио  минимални  капацитет,  те  је  неопходно  понудити 
машину која има минимум исти, а пожељно је и већи капацитет од траженог, уколико остале 
карактеристике у свему одговарају траженим.  

‐ Прихватљиво је да, уколико машина има управљање преко иконица на дисплеју, има поред 
тога и VISIOTRONIC интелигентну контролу управљања машином.  
 

ПИТАЊЕ 4: Редни број 15‐Професионални електрични оштрач ножева  
‐ да ли је прихватљива димензија од 202‐330x230‐559x160‐197 mm? 

 
ОДГОВОР 4: Уколико понуђено добро у свему осталом поседује карактеристике тражене техничком 
спецификацијом,  прихватљиве  су  димензије  од  202‐330x230‐559x160‐197 mm.  У  наведеном  делу 
биће извршена измена конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 5: Редни број 16‐Дозатор за дезинфекционо средство 

‐ да ли је прихватљив капацитет од 0,75 до 1 лит? 
‐ да ли је прихватљива димензија 270‐416x100‐170x90‐115 мм? 

 
ОДГОВОР 5:  

‐ Није  прихватљив  капацитет  од  0,75  до  1  л.    Наручилац  је  одредио  минимални  капацитет 
дозатора,   те је неопходно понудити дозатор који има минимум исти или већи капацитет од 
траженог, уколико остале карактеристике у свему одговарају траженим. 

‐ Прихватљива  је  димензија  270‐416x100‐170x90‐115  мм.  У  наведеном  делу  биће  извршена 
измена конкурсне документације. 

 
Наручилац је у складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама, техничку спецификацију добара 
одредио  и описао  на  начин који  је  објективан и  који  одговара потребама  наручиоца,  наводећи 
назив артикала које набавља, димензије и карактеристике које понуђено добро треба да поседује, 
при чему је оставио дозвољено одступање на свим артиклима где за тим постоји могућност и то на 
начин  да  је  одредио  максимално  могуће  одступање  односно  минимум  капацитета  који  добро 
треба да поседује, а све у циљу обезбеђења конкуренције, с тим да измене не  утичу на тражени 
квалитет  добара.  У  складу  са  наведеним,  наручилац  ће  извршити  измену  конкурсне 
документације. 
 

Комисија за јавну набавку 


