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Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 

вредности број 18/2014 - опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ 

у Пожаревцу, 39310000-угоститељска опрема, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а дана 19.08.2014. године у 11,41 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се 

одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

  

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку добара - Опрема за 

угоститељство за дечји вртић у МЗ Чачалица , хтели би да укажемо на чињеницу да у 

техничкој спецификацији фаворизујете само једног произвођача и то WINTERHALTER, 

као произвођача машина за прање посуђа, и RATIONAL, као произвођача конвекцијских 

пећница. 

Напомињемо да кроз достављање захтева за додатним информацијама ни у ком случају не 

желимо да утичемо на смањење задатог нивоа квалитета опреме, већ сматрамо да 

наручилац има законску обавезу да поступи у складу са одредбама ЗЈН где би сте 

омогућили приступ другим квалитетним произвођачима што би Вама омогућило бољу 

конкуретност а самим тим и бољу цену која би за Вас била прихватљивија, јер једино у 

том случају јавна набавка има свој смисао. 

У том смислу постављамо следећа питања: 

1. да ли је прихватљиво да теоретски капацитет буде од 44/32/22 до 70/48/10 и специјални 

програм са могућношћу прилагођавања капацитета прања по захтеву корисника? 

2.  да ли је прихватљиво да кратки програм буде од 70 до 72 корпе/h? 

3.  да ли је прихватљиво да запремина танка буде од 33 до 35 lit? 

4.  да ли је прихватљиво да количина воде за испирање буде од 2,4 до 2,5 lit? 

5. да ли је прихватљиво да машина осим TOUCH SCREEN управљања (који има само 

WINTERHALTER), има SMART TRONIK-технологију управљања? 

6.  да ли је прихватљиво да димензије буду 635/750/900-1515-2195 +/-5%?  

 

Поз. 9.4.04 Конвекцијска пећница електрична 

 

1.  да ли је прихватљиво да програм кувања буде: 

пара 30˚C до 120˚C 

супер загрејана пара од 100˚C до 250˚ 

конвекција од 30˚C до 250˚C 

регенерација од 120˚C до 160˚C 

2.  да ли је прихватљиво да куварски програм буде min. 250 до max. 350 са min. 12 до max. 

20 корака? 



3.  да ли је прихватљиво да димензија буде од min. 847/771/782 mm до max. 932/805/852 

mm? 

4.  да ли је прихватљиво да пећница има аутоматско чишћење после радног времена? 

5. да ли је прихватљиво да уређај има антибактеријску ручку са уграђеним сребрним 

јонима? 

  

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

Одговори на питања за поз. 9.2.06 : 

1. Конкурсном документацијом је тражено да машина има теоретски капацитет 44/32/22 

корпе/сат + специјални програм, кратки програм -72 корпи/ сат са могућношћу 

прилагођавања дужине програма прања у зависности од околности на месту монтаже. 

Тиме је непотребно постављено заинтересованог лица „да теоретски капацитет буде 

70/40/10 и специјални програм са могућношћу прилагођавања капацитета прања по 

захтеву корисника“, када је претходним ставом то омогућено тј. може се понудити 

машина која има капацитет прања од 44/32/22 до 70/48/10 корпи на сат и специјални 

програм са могућношћу прилагођавања капацитета прања по захтеву корисника. 

2. Понуђач може понудити машину која има кратки програм од минимум 72 корпе/сат. 

3. Конкурсном документацијом је захтевано да се понуди машина са запремином танка 

од 35 лит. Запремина мање количине воде у танку је прихватљива и понуђач може 

понудити машину која има максимум 35 лит воде у танку за прање. 

4. Конкурсном документацијом је предвиђено да је потребна количина воде за 

испирање 2,4 лит. Додатна количина воде за испирање захтева и већу потрошњу струје 

и средстава за прање и испирање. Понуђач може понудити машину која има потрошњу 

за испирање максимум 2,4 лит +-5%.  

5. Конкурсном документацијом је тражено да понуђач понуди машину која има TOUCH 

SCREEN управљање. Понуђач може понудити машину која има SMART TRONIK -

технологију управљања, уколико понуђена технологија управљања машином омогућује 

и остале тражене карактеристика захтеване конкурсном документацијом. 

6. Конкурсном документацијом је тражено да машина има димензије 

635x750x1515/2195 mm. Понуђач може понудити машину која има димензије 

635x750x1515/2195 mm +-5% с тим да остале елементе уклопи по диспозицији 

технолошког решења и расположивом простору.  

Одговори на питања за поз. 9.04.04 : 

1. Није прихватљиво, јер технологија производње захтева да уређај одређене производе 

термички обрађује и на 300 ˚C . 

2. Прихватљиво је да уређај има минимум 350 куварских програма,односно максимум 

350 куварских програма са опцијом да име програма и аутоматских процеса буде 

меморисано на српском језику. 



3. Позиција и услови кухињског простора дозвољавају одступања димензија -+5%. 

4. Прихватљиво је да уређај има аутоматско чишћење 24 h. 

5. Није неопходно уређај има антибактеријску ручку са уграђеним сребрним јонима, али 

је прихватљиво. 

 

          Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

          

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 


