
 

Дел.бр. 4210 

Датум: 04.09.2015. 

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. 

124/12 ,14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – 

отворени поступак - добра – Куповина технолошке опреме за потребе ПУ ,,11 април'', 

редни број ЈН: Д-15-22 

Дана 1.09.2015.  године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д 15-22  у 

коме се наводи следеће:  

ПИТАЊЕ – 1: 

На страни 5 у додатним условима стоји да у последњих 12 месеци који претходе месецу у 

коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади, а на страни 6 у упутству 

како се доказује тражени услов стоји да треба доказати за последњих шест месеци. 

Наше питање је : за који период је потребан доказ? 

 

ПИТАЊЕ – 2: 

Расхладни ормани -поз. 12,18,20,50,51,54,72,106 у тендерској документацији је наведено да 

је температурни режим од 0˚ до 10˚C  .Наше питање је да ли температурни режим може да 

буде у распону од 0-10 ˚C  ?  

 

ПИТАЊЕ – 3:  

Канта за отпатке са точковима-поз. 35,38,63,90,101 у тендерској докуменатцији наведене 

су димензије Ø39x60,5 цм.  

Наше питање је : да ли димензије канте могу да буду од Ø39x60,5 цм до Ø39x61 цм, а да 

све остале карактеристикеостану исте? 
 

ПИТАЊЕ – 4: 

Радни сто са фиоком-поз.62 У опису за сто је нејасно да ли сто има доњу полицу или не 

(обзиром да се два пута спомиње полица) 

Наше питање је: да ли сто има доњу полицу ? 

 

ПИТАЊЕ -5: 

Сталажа за кухињско посуђе-поз.92 у тендерској документацији наведене су димензије: 

95x55x85 цм С обзиром да се ради о сталажи са 5 полица ,дате димензије не одговарају 

траженом елементу 

Наше питање је: које су тачне димензије сталаже? 

 

 

ПИТАЊЕ – 6: 

 Електрична паро конвекцијска пећница-поз.94 у тендерској документацији је наведено да 
се уз пећницу испоручују једна колица капацитета до 24 плеха  



Наше питање је: да ли колица која треба да се испоруче улазе у пећницу или не?  
 

ПИТАЊЕ -7: 

Гардеробни ормани-поз.108,109,110 у тендерској документацији је наведено да су   

гардеробни ормарићи дводелни, и истовремено са помињу 3 врата са бравицом на 

закључавање.  

Наше питање је: претпостављамо да је грешка у куцању! Колико врата треба да имају 
дводелни ормарићи?  
 

 

 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

 

ОДГОВОР - 1:  

Одговор:  У питању је грешка и наручилац ће у том делу извршити измену/допуну тако да 

гласи:  

Уколико претходно наведени документи не садрже податке о томе да понуђач није био у 

блокади за последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, 

понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих дванаест  месеци који 

претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, 

контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 

Испод овог пасуса наручилац врши допуну на следећи начин: Ове доказе понуђач није у 

обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и 

Народне банке Србије.  

 

ОДГОВОР - 2:  

Одговор: Може.  

 

ОДГОВОР - 3:  

Одговор: Могу. 

 

ОДГОВОР – 4:  

Одговор: Сто нема доњу полицу. Наручилац ће за наведену позицију избацити реченицу: 

Дебљина полице 40 мм, дебљина иноха 0,8 мм. 

 

ОДГОВОР – 5: 

Одговор: У питању је грешка. Наручилац ће извршити измену , тако да гласи :  Дим. 

95х55х185 цм  

 

ОДГОВОР – 6:  

Одговор: Да.  



 

Одговор-7: 

Одговор: У питању је грешка; за наведене позиције наручилац ће извршити измену тако да 

гласи: 2 врата са бравицом на закључавање.  

 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                              

                                                                              Комисија за јавну набавку 

 


