
 

Дел.бр. 3980 

Датум: 24.08.2015. 

Страна 1 од 1         

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 - добра – куповина опреме за централне кухиње : ,,Весна" у 

објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа 

обликовану у три партије Д 15-32 

Дана 18.08.2015.  године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д 15-32  у 

коме се наводи следеће:  

ПИТАЊЕ – 1: 

Ако потенцијални понуђач поседује два тражена стандарда, а трећи је у фази добијања, 

дали признајете као доказ допис сертификационе куће, да је тражени стандард (конкретно 

ОХСАС 18001:2007) у завршној фази добијања ?   

 

ПИТАЊЕ – 2: 

У делу технички капацитет, стр. 8 од 152, јесте се поткрала грешка у навођењу бројева 

односно да се редни бројеви наведени за партију 1  односе на партију 2 и обрнуто.  

 

ПИТАЊЕ – 3:  
 

У делу конкурсне документације УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у 

делу НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК наглашавате 

да је рок испоруке и монтаже између 20 и 30 календарских дана од дана закључења 

уговора. У моделу Уговора за партију 1 и партију 3 у члану 2. Уговора стоји да се 

продавац обавезује да добра која су предмет Уговора испоручи и монтира у року до 15 

дана. 

Који је рок испоруке меродаван? 

ПИТАЊЕ – 4: 

-Од које дебљине нерђајућег лима су тражене полице ? 

-Будући тражите да дебљина полице мора бити најмање 30 мм, са ојачањима, колико 

ојачања треба да има тражена полица ?  

-Тражите да носећа конструкција буду кутијасти профиле 40x20x1.2 мм (40x40x1,2 

мм).Која је димензија кутијастих профила будућу да сте навели 2 различите димензије 

што се одражава И на цену профила ?  

 

 

 



ПИТАЊЕ -5: 

Наше питање гласи: Да ли је прихватљива дебљина изолације полиуретанске пене од 60-

75мм, с обзиром да и код једне и код друге дебљине полиуретанске пене, фрижидери могу 

да раде у условима амбијенталне температуре до + 43
0
С. ( Код дебљине изолације 

полиуретанске пене од 60мм, густина полиуретанске пене је већа и на тај начин омогућава 

рад у условима амбијенталне температуре до 43
0
С)? 

 

ПИТАЊЕ – 6: 

У вези Ваших питања која се односе на једнпручну  батерију са цревпм за праое са наставкпм 

за прикључење црева, укупне дужине црева 15м, у комплету са носачем за намотавање 

црева :  

-од ког материјала треба да буде израђен носач за намотавање црева  

-да ли носач треба да има аутоматски поврат намотаја извученог црева 

-да ли се носач качи на зид  

   

ПИТАЊЕ -7: 

-Да ли је прихватљиво да капацитет прања буде од 30/15/10 до 40/20/12 корпи на сат, са 

могућношћу прилагођавања капацитета по жељи купца  

- да ли је прихватљива димензија машине мах. 1400х880-945х2400мм 

- да ли је прихватљива прикључна снага 10,0кW до максимум 21,0кW 

- да ли капацитет протока (на 2,5 бара улазног притиска) може бити мин од 20-29 лит/мин 

- да ли је прихватљиво да мах. тврдоћа воде буде од 30
0
CdH до 40

0
CdH 

 

 

ПИТАЊЕ – 8:   

-да ли је прихватљиво да  дим. машине буде мах.800х880-945х2400 мм  

-да ли  је прихватљиво да капацитет прања буде минимум од 30/15/10 до 40/20/12 

корпи/сат са могућношћу прилагођавања капацитета по жељи купца 

 

ПИТАЊЕ – 9: 

Шта значи уређај за елиминацију кондензације код напе на ред.броју 76 –партија 1 и 

ред.броју 76 – партија 2 

 

ПИТАЊЕ -10: 

-Да ли је прихватљив мин. теоретски капацитет 40/20/10 до 40/30/25 корпи/сат са 

могућношћу прилагођавања капацитета по жељи купца 

- да ли је прихватљиво да брзи програм буде од 40 до 65 корпи/сат са могућношћу 

рилагођавања по жељи купца 

- да ли је прихватљива димензија мах. 600х650х780-830мм 

- да ли је прихватљива димензија мах. 600х650х780-830мм 



- да ли је прихватљиво да се осим управљања самодескриптивним сликама може се 

управљати машином и са vislotronic интелигентном контролом управљања индикатором 

преосталог времена прања. 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

 

ОДГОВОР - 1:  

Наручилац је у погледу пословног капацитета поставио услов:  Да понуђач има 

успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001:2008 

или СРПС 9001:2008, успостављен систем менаџмента заштитом животне средине према 

захтевима стандарда ИСО 14001:2004 или СРПС ИСО 14001:2005, успостављен систем 

управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда ОХСАС 

18001: 2007 или СРПС ОХСАС 18001: 2008 Доказ: копије сертификата који су важећи у 

моменту подношења понуде издатих од стране међународног или домаћег 

сертификационог тела. Дакле у моменту подношења понуде а не у моменту објаве позива 

јер је могуће да заинтересовани понуђачи  исто немају у моменту објаве позива али могу 

да обезбеде до момента предаје. Допис сертификационе куће, да је тражени стандард 

(конкретно ОХСАС 18001:2007) у завршној фази добијања не може бити доказ да понуђач 

има успостављен систем   управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према 

захтевима стандарда ОХСАС 18001: 2007 или СРПС ОХСАС 18001: 2008.  

 

ОДГОВОР - 2:  

Наручилац ће извршити измену тако да гласи:  

- да понуђач обезбеђује минимум један овлашћен сервис за добра наведена у Техничкој 

спецификацији за партију 1 , под редним бројем  5,6, 

12,13,17,18,25,27,31,33,41,53,54,55,56, 

65,66,67,7586,87,90,97,98,99,100,101,102,104,105,117,118,119,125; техничкој 

спецификацији за партију 2 , под редним бројем  

20,21,22,47,48,49,53,55,59,61,75,78,81,88,89,90,91,92,93,95, 96,101,102,104; техничкој 

спецификацији за партију 3, под редним бројем 1; Са минимум једним сертификованим 

сервисером од стране произвођача добара:  за партију 1- наведених под редним бројем  

5,6,12,13,17,18,25,27,31,55,56,65,66,75,86,87,97,98,99,100,101,102,104,105  у техничкој 

спецификацији; за партију 2 – наведених под редним  бројем  20,21,22,53, 55,59, 

75,88,89,90,91,92,93,95,96 у техничкој спецификацији; за партију 3- наведених под редним 

бројем 1 у техничкој спецификацији; 

 

ОДГОВОР - 3:  

У вези изнетог наручилац ће извршити измене и допуне. 

У делу Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок, уместо „рок испоруке и 

монтаже је између 20 и 30 календарских дана од дана закључења уговора“ треба да стоји: 

„минимално прихватљив рок испоруке је 20 дана , максимално прихватљив рок испоруке 

је 30 календарских дана од дана закључења уговора“. У делу критеријум за оцену понуда, 

стр. 16 од 152 уместо „рок испоруке добара је између 20 и 30 дана, треба да стоји 

„минимално прихватљив рок испоруке је 20 дана , максимално прихватљив рок испоруке 

је 30 календарских дана“. Мења се и реченица:“понуда са најкраћим понуђеним рок 

итвођења радова вреднује се са 10 пондера“ , тако да гласи: „понуда са најкраћим понуђеним 



роком испоруке вреднује се са 10 пондера; У моделу Уговора, стр.23 од 152, члан 2. се мења 

тако да гласи „продавац се обавезује да добра која су предмет уговора испоручи и монтира у 

року ______ (мин.20 , мах.30 ) календарских дана, од дана закључења уговора. На страни 17. 

мења се реченица „остале понуде се пондеришу по формули: понуда са најкраћим понуђеним 

роком извођења / понуђени рок извођења из конкретне понуде х 1“ , тако да гласи „остале 

понуде се пондеришу по формули: понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке / 

понуђени рок испоруке из конкретне понуде х 10“. На истој страни реченица  „понуђени рок 

испоруке и монтаже је између 20 и 30 календарских дана“ мења се тако да буде „понуђени рок 

испоруке и монтаже је минимално 20  а максимално 30 календарских дана. На истој страни се 

мења и поткритеријум односно замењује се пасус тако да гласи: „уколико након прегледа и 

оцена понуде две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда са најнижом понуђеном ценом. Уколико се ни на овај начин не може извршити избор 

најповољније понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке.   

ОДГОВОР – 4:  

Наручилац ће извршити измену тако да гласи:  

-дебљина полица мора бити најмање 30 мм и мора да има минимум 1 омега ојачање 

-код сталажа на редном броју 1,3,4,7, 8, 9,10, 11,14, 15,16,77,124, за партију 1 и за 

13,14,16,17,18,23,24,25,77, за партију 2 , носећа конструкција кутијасти профили 

40x20x1.2мм 

 

ОДГОВОР – 5: 

-Изолација дебљине 75мм омогућава већу ефикасност уређаја, па самим тим овакав уређај 

је мањи потрошач струје на дневном и годишњем нивоу, што је у складу са општом 

тенденцијом смањења оптерећења електроенергетске мреже. 

ОДГОВОР – 6: носач за намотавање црева је од пластике, иноха, метала или комбинације; 

носач не треба да има аутоматски поврат намотаја извученог црева; носач треба да стоји 

на поду али може да се качи и на зид . Наручилац ће у техничкој спецификацији за 

наведено добро (ред.бр. 39,78,79 – партија 1 и 11,103- партија 2) извршити измену тако да 

гласи: „једноручна мешајућа зидна батерија са наставком за прикључење црева за прање  

од ½“ , минималне дужине црева 15 м, са носачем за намотавање црева од пластике, 

иноха, метала или комбиновано, који стоји  на поду или се качи на зид. 

Одговор-7: 

 

- Капацитет прања је за установу јако битан, јер при великом обиму посла и припреми 

великих количина хране обично је време врло ограничено, па је потребно обезбедити 

велики број чистих посуда. Такође је врло битан моменат да у периоду када се јело заврши 

запослени могу извршити брзу дезинфекцију термоса и готову храну брзо дистрибутирати 

до дистрибутивних кухиња . Зато смо и дефинисали техничке захтеве који одражавају 

објективну потребу наручиоца . Уколико Ви нудите производ који је ,,чак и квалитетнији" 

од производа тражених карактеристика, потребно је да понуђена машина буде са 

капацитетом од мин.35/20/10 до мин. 40/20/12 корпи /сат. 

- прихватљиво је да се понуди машина која има димензију до мах. 1400х880-945х2400мм 

- у објекту имамо велике потрошаче електричне енергије и сходно томе је врло битно 

колико имамо расположивих капацитета у снази електричних уређаја. Оперативни 

трошкови су јако битни при сваком пословању и због тога смо се, између осталог, и 



одлучили за набавку квалитетних уређаја који чувају ресурсе у води, струји и средствима 

за прање. Зато је потребно да се понуди машина која има укупну прикључну снагу од 9,8 

до мах. 12,0 кW. 

-потребно је да се понуди омекшивач за воду који има капацитет протока (на 2,5 бара 

улазног притиска) мин 29 лит/мин, како би машина за сваки циклус прања имала довољну 

количину омекшане воде. 

- прихватљиво је да се понуди омекшивач воде код кога је мах. улазна тврдоћа воде од 

30
0
С dH до  40

0
С dH. 

 

ОДГОВОР -8:  

Прихватљиво је да се понуди машина која има димензију до мах. 800х880-945х2400 мм; 

Капацитет прања је з аустанову јако битан, јер при великом обиму посла и припреми 

великих  

Количин ахране обично је време врло ограничено, па је потребно да се обезбеди велики 

број  чистих посуда, такође је врло битан моменат д ау периоду када се јело заврши 

запослени могу  

Да изврше брзу дезинфекцију термоса и готову храну брзо дистрибуирају до 

дистрибутивних кухиња. Уколико се нуди производ који је „чак и квалитетнији“ од 

производа тражених карактеристика може се понудити машина са капацитетом од мин. 

35/20/10 до мин. 40/20/12 корпи/сат.  

У вези наведеног наручилац ће извршити измену/допуну. 

 

ОДГОВОР-9: значи да уређај елиминише вишак влажности из кухињског простора 

 

ОДГОВОР -10: 

капацитет прања је јако битан код прања посуђа јер омогућава да особље може свој посао 

врло ефикасно и брзо да заврши. Прихватљиво је да понудите машину са капацитетом 

прања од мин. 40/30/25 корпи/сат. 

-може се понудити машина која има брзи програм од мин. 60-65 корпи/сат 

-прихватљиво је да се понуди машина од мах. 600х650х850мм 

 

 

Дана 19.08.2015. ,  године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д 15-32  

у коме се наводи следеће:  

У вези конкурсне документације за јавну набавку из наслова, да ли су прихватљива 

следећа одступања: 

  

 у Партији 1: 

1. позиције 17., 18., 56., 55., 65., 66., 86., 87., додати поред решетки "или перфориране 

полице" 

2. позиције 35.,43., 59., 69., 81., 93., 110 уместо "капацитета 0,85лит" да гласи "капацитета 

мин.0,85 лит" 



3. позиције 36., 44., 60., 70., 82., 94., 111. уместо "капацитета 0,9 лит " да гласи "капацитета 

мин. 0,9 лит" 

4. позиције 37., 46., 61., 71., 83., 95., 112 уместо "са 600 листова" да гласи "са мин.600 

листова" 

5. позиција 28 , додати димензије полиетиленске радне површине шхдхв јер су дате само 

163х31цм 

6. позиција 50. додати број и димензије полиетиленских плоча 

7. позиција  63. додати димензију базена и полиетиленске плоче,  шхдхв  

8. позиција 74. додати димензију базена шхдхв 

9. позиција 102 додати "капацитета 250-300 лит." 

 

 

у Партији 2: 

  

1. позиције 2., 31., 39., 26., 62., 83., и 74. да ли је птихватљива димензија базена 50х50цм 

2. позиције 20., 21., 22., 59.  додати поред решетки "или перфориране полице" 

3. позиције 3., 27., 32., 40., 63., 69., 84., уместо "капацитета 0,85лит" да гласи "капацитета 

мин.0,85 лит" 

4. позиције 4., 28., 33., 41., 64., 70., 85.,  уместо "капацитета 0,9 лит " да гласи "капацитета 

мин. 0,9 лит" 

5. позиције 5., 29., 34., 42., 65., 71., 86., уместо "са 600 листова" да гласи "са мин.600 

листова" 

6. позиције 36., 56., додати димензије базена шхдхв 

7. позиција 52. додати димензију базена и полиетиленске плоче, шхдхв  

8. позиција 93. додати капацитет "250-300 лит" 

Наручилац даје следећи одговор: 

 

ОДГОВОР за партију 1: 

1. За наручиоца нису прихватљиве перфориране полице већ пластифициране решеткасте 

полице  ГН 2/1, које су боље због протока хладног ваздуха,  чврсте су , не може доћи до 

улегнућа, лако се одржавају – једноставно се оперу,  при чему су и максимално безбедне 



за наше раднике -не може доћи до повреде руку с обзиром на врсту материјала и да су 

заобљене.   

2.Наручилац ће извршити измену за добра на ред. броју 35.,43., 59., 69., 81., 93., 110  тако 

да гласи:  

Дозатор за течни сапун од INOX-а, капацитета минимум 0,85лит.  

3. Наручилац ће извршити измену за добра на ред. броју  36., 44., 60., 70., 82., 94  тако да 

гласи:  

Дозатор за дезинфекционо средство од АBS пластике, капацитета минимум 0,9лит  

4.Наручилац ће извршити измену за добра на ред. броју  37., 46., 61., 71., 83., 95., 112          

тако да гласи: 

 Носач папирних убруса од INOX-а, са минимум 400 листова  

5.Наручилац ће за позицију бр. 28 извршити допуну тако да гласи:  

Величина базена је 163х31х25 цм  

6. Наручилац ће за позицију бр. 50 извршити измену тако да гласи:  

„Са једном полиетиленском плочом“ , димензије у сразмери са елементом  

7.Наручилац ће за позицију   63. извршити допуну тако да гласи:  

Величина базена је 163х31х25 цм.Што се тиче димензије полиетиленске плоче  она је 

сразмерно димензији елемента .  

8.Наручилац ће з апозицију 74. извршити допуну у делу димензије базена тако да гласи : 

Величина базена је 80х50х30 цм .  

9.Наручилац ће з апозицију 102. извршити допуну у делу запремине казана тако да гласи : 

   Капацитет минимум 270 литара , 5 цм од врха минимум 255 литара . 

 

ОДГОВОР за партију 2:  

 

1.Наручилац ће за позиције  2., 31., 39., 26., 62., 83., и 74 извршити допуну тако да гласи:  

„дим 50x40-50x33 цм“  

 

2. За наручиоца нису прихватљиве перфориране полице већ пластифициране решеткасте 

полице  ГН 2/1, које су боље због протока хладног ваздуха,  чврсте су , не може доћи до 



улегнућа, лако се одржавају – једноставно се оперу,  при чему су и максимално безбедне 

за наше раднике -не може доћи до повреде руку с обзиром на врсту материјала и да су 

заобљене.   

3. Наручилац ће извршити измену за добра на ред. броју  3., 27., 32., 40., 63., 69., 84.,  тако 

да гласи:  

Дозатор за течни сапун од INOX-а, капацитета минимум 0,85лит.  

4. Наручилац ће извршити измену за добра на ред. броју  4., 28., 33., 41., 64., 70., 85.                     

тако да гласи:  

Дозатор за дезинфекционо средство од АBS пластике, капацитета минимум 0,9лит  

5. Наручилац ће извршити измену за добра на ред. броју   5., 29., 34., 42., 65., 71., 86                    

тако да гласи: 

 Носач папирних убруса од INOX-а, са минимум 400 листова  

6. Наручилац ће за позицију  36., 56  извршити допуну тако да гласи:  

Величина базена је 163х31х25 

 

7. Наручилац ће за позицију 52. извршити допуну у делу димензије базена тако да гласи : 

Величина базена је 106х50х35 цм . У опису није дефинисана полиетиленск аплоча ! 

 

8. Наручилац ће за позицију 93. извршити допуну у делу запремине казана тако да гласи : 

   Капацитет минимум 270 литара , 5 цм од врха минимум 255 литара .  

 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                              

                                                                              Комисија за јавну набавку 

 


