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011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка бр.13-109-00 

Дана 04.11.2013.године Наручилац је примио Питање у вези Јавне набавке 13-109-00 у 

коме се наводи следеће: 

 

Поз. 73. И 74 (Партија 1)- Да ли литража 22 односно 12 литара, како сте дефинисали у 

техничкој спецификацији или је цца 22 односно цца 12 литара, како сте дефинисали у 

Обрасцу структуре цена?  

Поз. 3 (Партија 2)- Нејасно је да ли треба понудити машину чија је димензија цца 

78/89/118 цм или цца В/Ш/Д 1180/780/1180 цм, обзиром да сте дефинисали обе димензије? 

Нејасно је да ли захтевани капацитет прања сувог веша 16-17 кг у ствари капацитет при 

једном пуњењу, што све доводи у питање и дефинисану снагу 18-23 kw? 

Партија 1 

Поз. 27, Дигитални фрижидер- снаге 430 W 

Да ли можемо да понудимо и дигитални фрижидер снаге 435 W при чему функционалност, 

квалитет и остале карактеристике у потпуности остају исти? 

 

Поз. 28, Дигитални фрижидер- снаге 385 W 

Да ли можемо да понудимо и дигитални фрижидер снаге  

 

Поз. 29, Дигитални фрижидер- снаге 430 W 

Да ли можемо да понудимо и дигитални фрижидер снаге 435 W при чему функционалност, 

квалитет и остале карактеристике у потпуности остају исти? 

 

Поз. 30, Дигитални фрижидер- снаге 0.6 КW 

Да ли можемо да понудимо и дигитални фрижидер снаге 636 W при чему функционалност, 

квалитет и остале карактеристике у потпуности остају исти? 
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Партија 2 

Поз. 1. Електрична професионална машина за прање веша 

Да ли можемо да понудимо и електричну професионалну машину за прање веша 

капацитета пуњења 18кг, при чему функционалност квалитет и остале карактеристике у 

потпуности остају исти? 

 

Поз. 2.Електрична професионална машина за сушење веша 

Да ли можемо да понудимо и електричну професионалну машину за сушење веша 

капацитета пуњења 18кг, при чему функционалност квалитет и остале карактеристике у 

потпуности остају исти? 

 

Поз. 5.Електрични парни сто 

Да ли можемо да понудимо и електро парни сто чија је исталисана снага 5,5 КW, при чему 

функционалност квалитет и остале карактеристике у потпуности остају исти? 

 

Наручилац даје следећи одговоре :  

Поз. 73. И 74 (Партија 1)- Литража је дефинисана техничком спецификацијом Партије 1. -

: Ред.бр. 73-„ Термос посуде за пренос хране са дуплим зидом од киселоотпорног 

нерђајућег челика 18/10 Cr/Ni, AISI 304, Č4580, од 22л са припадајућим ПВЦ поклопцeм“ ; 

Ред.бр. 74-„ Термос посуде за пренос хране са дуплим зидом од киселоотпорног нерђајућег 

челика 18/10 Cr/Ni, AISI 304, Č4580, од 12л са ПВЦ  поклопцeм“ 

Поз. 3 (Партија 2)- Позиција је дата у допису о измени конкурсне документације дел.бр. 
2313 од 15.10.2013. на страни 15/58 техничка спецификација Партије2.- Ред.бр.3.» Машина 
за прање веша са аутоматским радом, са уграђеном функцијом центрифуге следећих 
карактеристика: 
- дим. машине: ШхДхВ= cca 78x89x118 cm 
- микропроцесор за избор одговарајућег програма прања на српском језику 
- фабрички уграђене 2 посуде за прашкасте и 2 за течне детерђенте. 
- уграђен програм за уштеду воде и електричне енергије. 
- капацитет прања сувог веша 16-17 кг 
- димензије цца В х Ш х Д   1180 х 780 х 1180 мм 
- инсталисанa ел. снага    
   Пел  = 18 - 23 kW ( 3 х 380 – 415 + N/ 50 Hz) 
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- број обртаја центрифуге 900-1000 о/мин» 

  

-  Захтевани капацитет прања је по једном пуњењу 

 

Партија 1 

- Поз. 27, Дигитални фрижидер- снаге 430 W 
Минималне техничке карактеристике предмета јавне набавке односе се на минимум 
захтеваног квалитета која испоручена добра треба да имају. С тим у вези,  како је  општа 
тенденција и препорука наших државних органа да се у циљу енергетске ефикасности и 
смањења оптерећења електроенергетске мреже где год је могуће набављају енергетски 
извори мање снаге а веће енергетске ефикасности, то минималне техничке карактеристике 
у погледу снаге електричних уређаја треба посматрати тако да је дата максимална снага 
уређаја који се набављају, а да понуђач може понудити и квалитетнији уређај мање снаге, а 
исте или боље енергетске ефикасности. 
 

-Поз. 28, Дигитални фрижидер- снаге 385 W 

Питање није јасно  дефинисано, те на исто не можемо дати појашњење 

-Поз. 29, Дигитални фрижидер- снаге 430 W 

Минималне техничке карактеристике предмета јавне набавке односе се на минимум 
захтеваног квалитета која испоручена добра треба да имају. С тим у вези,  како је  општа 
тенденција и препорука наших државних органа да се у циљу енергетске ефикасности и 
смањења оптерећења електроенергетске мреже где год је могуће набављају енергетски 
извори мање снаге а веће енергетске ефикасности, то минималне техничке карактеристике 
у погледу снаге електричних уређаја треба посматрати тако да је дата максимална снага 
уређаја који се набављају, а да понуђач може понудити и квалитетнији уређај мање снаге, а 
исте или боље енергетске ефикасности  
 
- Поз. 30, Дигитални фрижидер- снаге 0.6 КW 

Минималне техничке карактеристике предмета јавне набавке односе се на минимум 
захтеваног квалитета која испоручена добра треба да имају. С тим у вези,  како је  општа 
тенденција и препорука наших државних органа да се у циљу енергетске ефикасности и 
смањења оптерећења електроенергетске мреже где год је могуће набављају енергетски 
извори мање снаге, а веће енергетске ефикасности, то минималне техничке карактеристике 
у погледу снаге електричних уређаја треба посматрати тако да је дата максимална снага 
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уређаја који се набављају, а да понуђач може понудити и квалитетнији уређај мање снаге, а 
исте или боље енергетске ефикасности 
  
Партија 2 

-Поз. 1. Електрична професионална машина за прање веша 

У погледу капацитета пуњења може се прихватити машина са већим капацитетом, ако при 

томе све остале карактеристике одговарају захтевима техничке спецификације 

 
-Поз. 2.Електрична професионална машина за сушење веша 

У погледу капацитета пуњења може се прихватити машина са већим капацитетом, ако при 

томе све остале карактеристике одговарају захтевима техничке спецификације. 

- Поз. 5.Електрични парни сто 

Минималне техничке карактеристике предмета јавне набавке односе се на минимум 
захтеваног квалитета која испоручена добра треба да имају. С тим у вези,  како је  општа 
тенденција и препорука наших државних органа да се у циљу енергетске ефикасности и 
смањења оптерећења електроенергетске мреже где год је могуће набављају енергетски 
извори мање снаге а веће енергетске ефикасности, то минималне техничке карактеристике 
у погледу снаге електричних уређаја треба посматрати тако да је дата максимална снага 
уређаја који се набављају, а да понуђач може понудити и квалитетнији уређај мање снаге, а 
исте или боље енергетске ефикасности 
 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                      с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 
 

 


