
 

Дел.бр. 1701/1 

Датум: 27.06.2014. 

Страна 1 од 2           

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

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 – отворени 

поступак – Куповина опреме за кухиње и вешерај ,бр. Д 14-15 

Дана 24.06.2014.године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр. Д  14-15 у коме 

се наводи следеће: 

„1. У делу техничка спецификација део сервирање под позицијом 84 тражите тембало дубоко 

ǿ 16 цм. 

Питање: С обзиром да сте у горњем делу дали могућност код прибора, шерпи и лонаца 

одступања од – до дали може да се понуди тембало ǿ  17,5 цм.  

 

2.  У делу техничка спецификација део сервирање под позицијом 86 тражите шољу за супу 

0,2 цл. 

Питање: По стандардима шоља за супу се ради од 0,3 цл. Да ли прихватате ову литражу? 

 

3.  У делу техничка спецификација део сервирање под позицијом 87 тражите тањир плитки ǿ 

22 цм.  

Питање: Да ли се може понудити тањир  ǿ  23 цм? 

 

4. У делу техничка спецификација део сервирање под позицијом 91 тражите чинију за воће ǿ 

20,5 цм. 

Питање: Да ли се може понудити чинија за воће ǿ 21 цм? 

 

5. У делу техничка спецификација део сервирање под позицијом 92 тражите корпицу за хлеб 

ǿ 20 цм. 

Питање: Да ли се може понудити корпица за хлеб ǿ 21 цм? 

 

6. У делу техничка спецификација део сервирање под позицијом 96 тражите кашику 

француску четвртасту цца 8х13 цм. 

Питање: Да ли се може понудити домензија француске четвртасте кашије 9,5х12 цм? 

 

7. Обзиром да тражите да сви производи из дела сервирање буду израђени од 

киселоотпорног инокса АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580), што се у каталозима произвођача не 

може видети да ли је довољно да као понуђачи дамо изјаву од ког материјала су направљени 

тражени производи? “ 

 

 



Наручилац даје следећи одговор: 

Одговор на питање 1 до 6: У обрасцу техничка спецификација наручилац је навео 

минималне техничке карактеристике тражених добара, што значи да само понуда оног 

понуђача који је понудио минималне техничке карактеристике добара чије су вредности у 

границама које је наручилац предвидео конкурсном документацијом може у складу са 

чланом 2. став 1. тачка 18. ЗЈН, сматрати одговарајућом. 

 

Одговор на питање 7:  

Понуђачи су у обавези да доставе изјаву од ког материјала су направљени  тражени  

производи. 

 

 

                                                                                                

                                                                                                Председник комисије  

                                                                                                Влајко Томашевић, дипл.правник 


