
 

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

УГОСТИТЕЉСТВО 

Појашњење бр. 2 

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: 
Да ли могу да се понуде добра следећих карактеристика за позиције: 
 

ПИТАЊЕ 1: Позиција  20:  Термос  25  л ,  израђен  у  целости  од  киселоотпорпог нерђајућег  челика 
INOX 18/ 1О  (AISI  304, Č4580),  лим  дебљине  0,8,  1,0,  1,5  i 2,0 mm, шипкасти  материјал ɸ 3  и   ɸ  8 

mm,  термос  има  полиетиленски  међупоклопац  који  обезбеђује  дихтовање  и  који  није 

механички  везан  за  посуду,  гумену  карику  која  обезбеђује  ређање  термоса  један  на  други  и 

спречава  клизање приликом  транспорта  ‐ дебљине  5 мм и   висине 20  мм, има  једну ручицу  на 

спољашњем поклопцу  и  две  ручице  на  посуди  за  ношење  термоса,  три  копче  на  посуди  који 
обезбеђују  затварање и  дихтовање термоса. Димензије:  спољашњи пречник 340 мм, унутрашњи 

пречник 310 мм, висина 395  мм, маса 7,8 кг. Поклопац , ручке за ношење и копче  су у целости од 

INOX‐а 18/10. 

 
ОДГОВОР 1:   
‐ Приликом одређивања техничке спецификације за наведени артикал, пошло се од става да је битна 

запремина  термоса,  и  материјал  израде,  те  из  наведеног  разлога  наручилац  није  ни  одредио 
димензије,  те  је  прихватљиво  понудити  термос  било  којих  димензија  ако  у  свему  осталом 
одговара карактеристикама које су тражене техничком спецификацијом. 

‐ У погледу шипкастог материјала прихватљив је минимум ɸ 3 и минимум ɸ 8. У наведеном делу биће 
извршена измена конкурсне документације. 

‐ У  погледу  гумене  карике  прихватљива  је  дебљина  минимум  5мм  и  висина  минимум  20  мм.  У 
наведеном делу биће извршена измена конкурсне документације. 
 

ПИТАЊЕ 2: Позиција 21:  Термос  15  л ,  израђен  у  целости  од  киселоотпомог  нерђајућег  челика 

INOX 18/10  (AISI  304,  Č4580),  лим  дебљине  0,8,  1,0,  1,5  и  2,0  мм, шипкасти  материјал ɸ 3 и ɸ 8 
мм,  термос  има  полиетиленски  међупоклопац  који  обезбеђује  дихтовање  и  који  није 
механички  везан  за посуду ,  гумену  карику  која  обезбеђује  ређање  термоса  један  на   други  и 

спречава клизање  приликом  транспорта  ‐  дебљине  5 мм  и висине  20  мм,  има једну ручицу  на 

спољашњем  поклопцу  и две  ручице на  посуди за   ношење термоса ,  три копче на  посуди који 

обезбеђују  затварање и  дихтовање термоса. Димензије:  спољашњи пречник 340 мм , унутрашњи 

пречник 31О мм, висина 260 мм, маса 6.0 кг; Поклопац , ручке за ношење и копче су у целости од 
INOX‐а 18/10. 

 
ОДГОВОР 2:  
‐ Приликом одређивања техничке спецификације за наведени артикал, пошло се од става да је битна 

запремина  термоса,  и  материјал  израде,  те  из  наведеног  разлога  наручилац  није  ни  одредио 
димензије,  те  је  прихватљиво  понудити  термос  било  којих  димензија  ако  у  свему  осталом 
одговара карактеристикама које су тражене техничком спецификацијом. 

‐ У погледу шипкастог материјала прихватљив је минимум ɸ 3 и минимум ɸ 8. У наведеном делу биће 
извршена измена конкурсне документације. 



‐ У  погледу  гумене  карике  прихватљива  је  дебљина  минимум  5мм  и  висина  минимум  20  мм.  У 
наведеном делу биће извршена измена конкурсне документације. 
 

ПИТАЊЕ 3: Позиција  25:  Ручконоше  са 3  етаже  3  х  1 лит, израђен  у  целости  од  киселоотпорпог 

нерђајућег  челика  INOX  18/10  (AISI  304,  Č4580),  лим  дебљине  0,8  мм,  посуде  су  сложене  у 

прохром  раму.  Пречник  посуде  је  162  мм,  између  посуда  се  налази  полиетиленски 

међупоклопац  који  обезбеђује затварање  сваке порције ,  такође  на  свакој  посуди  (порцији)  се 
преко  полиетиленског  налази  и  м е т а л н и   (INOX  18/10)  поклопац,  а  преко  горњег  INOX 

поклопца  се порција  затвара  механизмом  за  затварање  и  ручицом за  ношење, који су  такође  у 

целости од INOX  18/10. 

 
ОДГОВОР 3:  
‐ Прихватљива  је  димензија  пречника  посуде  минимум  160  мм.  У  наведеном  делу  биће  извршена 

измена конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 4: Позиција 30: Заштитна гума за термосе од 15 лит: дебљина 5мм и висина 20 мм. 

 
‐ ОДГОВОР  4:   Потребно  је  да  заштитна  гума  буде  минималне  дебљине  5мм  и  минималне  висине 

20мм,  као  и  да  је  одговарајућа  понуђеном  термосу.  У  наведеном  делу  биће  извршена  измена 
конкурсне документације. 

 
ПИТАЊЕ 5: Позиција 31: Заштитна гума за термосе од 25 лит: дебљина 5 мм и висина 20 мм. 

 
‐ ОДГОВОР  5:  Потребно  је  да  заштитна  гума  буде  минималне  дебљине  5мм  и  минималне  висине 

20мм,  као  и  да  је  одговарајућа  понуђеном  термосу.  У  наведеном  делу  биће  извршена  измена 
конкурсне документације. 

 
ПИТАЊЕ 6: Позиција 49: Корпе за хлеб, rostfrei (INOX l 8/1О), пречника  21 цм. 
 
ОДГОВОР 6: Прихвата се пречник корпе за хлеб од минимум 20 цм. У наведеном делу биће извршена 
измена конкурсне документације. 
 

ПИТАЊЕ 7: Позиција 50: Послужавник  са ручкама , rostfrei (INOX 18/10), дим. 53 х 33 ст. 
 
ОДГОВОР  7:  Прихвата  се  послужавник  од  минимум  50х33  цм.  У  наведеном  делу  биће  извршена 
измена конкурсне документације. 
 

ПИТАЊЕ 8: Позиција  45,  тацне  за  салате,  да  ли  тражите  тањир  дезертни  ‐  тацну  18 цм  или 
чинију  за  салату  од  18 цм?  Уколико  је  Ваш  одговор  тањир  дезертни  ‐ тацна, да  ли  се  иста 
може понудити пречника 19 цм? 
 
ОДГОВОР 8: 
Наведена позиција се односи на дезертни тањир – тацну. Димензија минимум ɸ18 цм. У наведеном 
делу биће извршена измена конкурсне документације. 
 
 
 

 

 

Комисија за јавну набавку 


