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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 22.08.2014. године у 15,26 часова (петак-после радног времена) 

иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви  

захтеви за додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време 

наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова. Обзиром на напред 

изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12) почиње да тече 25.08.2014. године. Наведеним e-

mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

  

У техничкој спецификацију за поз. 9.4.04 конвекцијска пећница електрична на наше 

питање да ли је прихватљиво да програм кувања буде од 30-250˚C одговорили сте да није 

прихватљиво јер технологија производње захтева да уређај одређене производе термички 

обрађује и на 300 ˚C. 

Ту сте у праву што се тиче ваших потреба али ми смо хтели да Вам укажемо на чињеницу 

да поједини произвођачи конвекцијских пећница имају најновије техничко решење 

затвореног система кружења топлог ваздуха унутар саме пећнице тако да нема губитка 

топлотне енергије и нема потребе за већом температуром од 250 ˚C за термичку обраду 

намирница. 

Код отвореног система кружења топлог ваздуха унутар пећнице долази до губитка 

топлотне енергије па је самим тим потребна и температура до 300˚C. 

Све ово Вам говоримо не због тога да би сте добили нешто што Вам не одговара, већ због 

тога што је технологија напредовала и што се примењују нова технолошка решења. 

 

На основу горе наведених података постављамо поново питање: 

 

1. да ли конвекцијска пећница електрична може да има програм кувања од мин.30 ˚до 

250˚C и маx. од 30˚C до 300 ˚C 

 

2.  Позиција 9.2.04а Батерија за судоперу комплет оригинал 

Дате техничке карактеристике нису јасне ( треба дати тачне податке) 

Да ли се мисли на батерију као што је дат опис на позици 9.3.03.а 

 

3.  поз. 6.01 Фрижидер за лекове и узорке хране 



Обзиром да се ради о уређају који је за домаћинство и за који се добија гаранција од 

произвођача 5 год, где је сам произвођач у обавези да сервисира своју опрему, наше 

питање је да ли је потребно да ми као понуђачи доставимо овлашћење од произвођача за 

сервис, (сервис је обезбеђен од произвођача).  

 

4.  Санитарни прибор за одржавање хигијене поз. 60,61,62,63,64,65 и 66 

да ли је потребно да се за наведене позиције достави сертификат за сервис. 

 

5.  Орман за прву помоћ  

да ли је потребно да се достави сертификат за сервис 

 

  

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

 

1. Уређај који задовољава технологију производње, мора да постиже минимум 300 ˚C. 

Сходно томе прихватљиви су уређаји који постижу и преко 300 ˚C. Специфичност 

одређених производа не дозвољавају већу осцилацију -+10 ˚C при термичкој обради  да 

би добили квалитетан производ. 

 

2. Позиције 9.204а и 9.3.03а, нису исте, па су дати посебни технички описи. Позиција 

9.2.04 је комплет више делова, који су наведени у техничком опису, а сваки даљи опис 

би фаворизовао произвођача, битно је и да је позиција компатибилна са позицијом 

9.2.06 и 9.2.04, што је превод речи оригинал. 

 

3. За позицију 6.01 није наведено да је за домаћинство, а све друго важи као и за осталу 

опрему према конкурсној документацији. 

 

4. Конкурсном документацијом за позиције 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66  није тражено 

достављање сертификата за сервис. За наведене позиције није потребно доставити 

фотокопије потврда произвођача о обучености сервисера за понуђене производе. 

 

5. За позицију 16.02.-ормарић за прву помоћ није потребно приложити овлашћење од 

произвођача за сервис. 

 

          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 

 


