
Јавна набавка добара – бр. 6/2018 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“ 

Апатин, Блок 112 

Број:  387/2018 

Дана, 06.07.2018. године 

     А п а т и н  

 

  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац ПУ „Пчелица“ Апатин објављује 

 

ОДГОВОР 
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА бр. 6/2018 – 

набавка, испорука  и монтажа апарата и друге опреме за домаћинство  

Додатне информације и појашњења 

 

 Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке добара бр. 

6/2018 дана 05.07.2018. године тражио додатне информације и појашњења (заведено под дел. бр. 381/2018), и то:  

 Питање бр. 1 

 1.U delu konkursne dokumentacije 3.2 Kvalitet dobara između ostalog tražite da ponuđač dostavi uverenje o 

zdravstvenoj ispravnosti za dobra pod rednim br. 28, 29,30 50 i 51. S obzirom da se pozicije 28,50 i 51 (tembalo, šolja za 

belu kafu, tanjir desertni) proizvode od istog inoksa 

 Naše pitanje glasi: Da li je prihvatljivo da ponuđač dostavi stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gde 

je navedeno više artikala koje proizvođač proizvodi, ali je na primer izostavljena jedna od gore traženih pozicija, budući je 

proizvođač dokazivao zdravstvenu ispravnost  materijala od kojeg proizvodi tražena dobra ali koja nisu sva navedena u 

stručnom mišljenju? 

 ОДГОВОР бр. 1: Комисија наручиоца остаје при захтеву 

 

 Питање бр. 2 

 2.U delu konkursne dokumentacije 3.2 Kvalitet dobara između ostalog tražite  da  ponuđač dostavi uzorke 

dobara .Pri tome tražite da uzorci budu dostavljeni u orgonalnom pakovanju 

 Molimo Naručioca da izmeni ovaj deo konkursne dokumentacije, s obzirom da se radi o sitnom inventaru, 

koji se ne pakuje pojedinačno, već u većim zbirnim transportnim kutijama.(Na primer pozicija 28 – tembalo nema 

pojedinačno već zbirno pakovanje).Naručilac može tražiti da se deklaracija stavi na sam artikal iz specifikacije, a ne na 

pakovanju. 

 

 ОДГОВОР бр.2: Прихватљиво је и да се декларација стави на сам артикал из спецификације 

 

 

 Питање бр. 3 

 3.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke 

tražite da  za poziciju 1. Garderobni ormarić – trodelni sa kosim krovom i dim.90x50x180 cm+ nožice. 

 Obaveštavamo Vas da visina garderobnih ormana sa kosim krovom, koji zadovoljavaju HACCP standard su 

visine 210 cm pri čemu je visina samog garderobnog ormana sa štelujućim nožicama 180 cm. 

 U vezi sa tim, molimo Vas da potvrdite, da se može ponuditi Garderobni ormarić – trodelni sa kosim krovom 

sa dimenzijio 90x50x210 cm. 

 

 ОДГОВОР бр. 3: Поред захтеване висине из техничке спецификације прихвата се и 

предложена 

 

 

 

 

 

 



 

  Питање бр. 4 

 4.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke 

tražite da  za pozicije: 2.Sto sa rupom za otpatke; 4.Dvodelna sudopera;8.Radni sto sa donjom policom; 9.Neutralni sto sa 

jednostranim kliznim vratima; dubina bude 60 cm  

 Naše pitanje glasi: Da li je u pitanju greška s obzirom da se kod ostalih elemenata iz tehničke specifikacije 

traži dubina 70 cm? 

 

 ОДГОВОР бр. 4: Није грешка   

 

 

  Питање бр. 5 

 5. U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke za 

poziciju 4.Dvodelna sudopera tražite da bazen sudopere bude 50x50x30 cm. 

Skrećemo pažnju Naručiocu da ova dimenzija bazena nije uklopiva u traženu dimenziju dubine dvodelne sudopere od 60 

cm, što je povezano sa prethodnim pitanjem. Molimo Vas da precizirate tačne dimenzije, budući dubini sudopere od 60 

cm odgovara bazen 50x40x25 cm 

 

 ОДГОВОР бр. 5: Поред захтеване димензије из техничке спецификације прихвата се и 

предложена 

 

 

  Питање бр. 6 

 6.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke za 

pozicije 8 i 15 Radni sto sa donjom policom između ostalog u tehničkoj dokumentaciji stoji citiramo “debljina polica“ 40 

mm. 

Molimo Naručioca da preciznije definiše svoj zahtev u vezi ovih pozicija. Naime iz samog naziva Radni sto sa donjom 

policom podrazumeva se da se radi o jednoj donjoj polici, ali sa opisom “debljina polica“ ispad da se radi o više polica. 

Naše pitanje glasi:Da li je u pitanju samo donja polica ili je u pitanju više polica? Molimo Vas da tačno precizirate svoj 

zahtev u vezi ovih pozicija.  

 

 ОДГОВОР бр. 6: Комисија наручиоца даје појашњење да је у питању само једна полица  

(радни сто са доњом полицом), односно захтев „дебљина полица 40 мм“ односи се на доњу полицу 

 

 

  Питање бр. 7 

 7.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke 

pozicija 6.Mašina za pranje čaša i posuđa tražite: 

a) da ciklus pranja bude minimum 90/100/110/300 sec 

 Molimo Vas da porvrdite da je prihvatljivo da se ponudimi mašina za pranje čaša i posuđa čiji je ciklus 

pranja 60/90/120 sec + specijalni ciklus koji se podešava na licu mesta po želji korisnika. 

b)da dimenzija mašine bude 51x60x75 cm ± 5% 

 S obzirom da mašina ide kako ste naveli na postolju smatramo da bi odstupanja u dimenzijama većih od ± 

5% bila prihvatljiva, stoga vas molimo da potvrdite da je prihvatljiva dimenzija mašine 60x60x82 cm. 

c)tražite  spoljni omekšivač vode min 8 lit 

 Naše pitanje glasi:Da li  Vam je potreban automatski omekšivač od min.8 lit. ili običan mehanički? 

 

 ОДГОВОР бр. 7: 

 а) Захтев је постављен као минимални, а при том се нисте изјаснили да ли је „специјални циклус 

по жељи корисника“ у оквиру захтеваног капацитета     

 б) Поред захтеване димензије из техничке спецификације прихвата се и предложена 

 ц) Потребно је понудити омекшивач воде у складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

 

 



 

  Питање бр. 8 

 

 U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok 

isporuke pozicija 17.Električna pećnica, kapaciteta 6x1/1 

U konkursnoj dokumentaciji u okviru tehničke specifikacije za električnu pećnicu, kapaciteta 6x1/1 za 

koju ste se opredelili u pogledu tehničkih zahteva je isključivo pećnica nemačkog proizvođača „Rational“. Kao 

dokaz o ispunjenosti ovako određene tehničke specifikacije predvideli ste da ponuđač dostavi katalog/prospekt, 

izvod iz kataloga izdat od strane proizvođača sa svim tehničkim karaktereistikama i označenim modelom na 

osnovu koga naručioc može da izvrši proveru svih navedenih tehničkih karakteristika. Uvidom u 

katalog/prospekt nemačkog proizvođača „Rational“ može se utvrditi da tehničke karakteristike koje ste dali u 

potpunosti odgovaraju nemačkom proizvođaču „Rational“ sa neznatnim odstupanjima,  koja su dati samo radi 

proforme. Ukazujemo da ste sačinjavanjem tehhničke specifikacije na naveden način odnosno navođenjem 

tehničkih karakteristika (specifikacija) koja označavaju  jedino i isključivo električnu parno konvekcisku 

pećnicu proizvođača „Rational“   postupili suprotno izričitoj zabrani definisanoj u odredbi čl.72 st.1 ZJN i 

odredbi čl.70 st.1 ZJN. Imajući u vidu odredbu člana 3 st.1 tačka 32 ZJN to znači da bi jedino ponuda ponuđača 

koji ponudi pećnicu proizvođača „Rational“mogla da ima status odgovarajuće ponude, na koji način ste 

neopravdano ograničili konkurenciju među proizvođačima, a samim tim i ponuđačima. Ovako striktnim i 

taksativnim navođenjem sa obaveznim tehničkim karakteristikama neopravdano ograničavate konkurenciju i 

vršite diskriminaciju svih onih ponuđača koji bi mogli da ponude dobro istog ili čak boljeg nivoa kvaliteta i 

funkcionalnosti sa naprednijim rešenjem i koje dobro u potpunosti može ispuniti potrebu naručioca, ali drugog 

proizvođača i koji ne ispunjava striktno i neobjektivno postavljenu tehničku specifikaciju, niti se iz konkursne 

dokumentacije, a imajući u vidu predmet JN i svrhu i namenu zahtevanog dobra, može zaključiti zašto 

električno parno konvekcijska mora da ima striktno zadate tehničke karakteristike proizvođača „Rational“, 

pogotovo imajući u vidu zastupljenost na tržištu Srbije uređaja drugih renomiranih proizvođača kao što su 

Convotherm Nemačka , MKN Nemačka, Elektrolux Italiaja i dr. 

S obzirom na vrstu postupka i predmeta JN kako bi realno dali mogućnost da učestvuju i podnesu 

odgovarajuću ponudu i drugi ponuđači koji nude pećnice drugih proizvođača sa približnim vrednostima istog ili 

čak boljeg nivoa kvaliteta i funkcionalnosti, molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi uređaje i 

drugih proizvođača: 

a)sa definicijom da vruć vazdu bude od 30°C „do“ 300°C, molimo Vas da potvrdite da je prihvatljiv opseg 

temperature od 30°C do 250°C-300°C 

b) sa definicijom da para-vruć vazduh bude od 30°C „do“ 300°C, molimo Vas da potvrdite da je prihvatljiv 

opseg temperature od 30°C do 250°C-300°C 

c)Sa prihvatljivim programiranjem od 399 programa svaki sa po 20 koraka. 

d)Sa prihvatljivim vratima sa duplim staklom, ali sa vratima koja kad se otvore mogu da se sklone uz bočni zid 

pećnice čime se dobija više prostora  za manipulaciju oko same pećnice i čime se sprečava mogućnost da ne  

dođe do opekotina radnika sa unutrašnje strane stakla  

e)Sa halogenim osvetljenjem unutrašnjosti uređaja  

z)Sa prihvatljivim odobrenjem EN 60335-1 za rad pećnice bez nadgledanja  
 

 ОДГОВОР бр. 8: 

 
(а) и б): Захтевани опсег температура до 3000Ц, наручилац је захтевао јер је у питању температура која на режиму 

врућ ваздух и комбинација обезбеђује неопходну резерву капацитета и код максималног пуњења чиме је 

загарантован висок квалитет припремљених намирница уз очување сочности, хрскавости, ароме и боје производа. 

Са друге стране резерва капацитета обезбеђује брже и ефикасније прилагођавање и поврат задате температуре 

приликом отварања врата, чиме је процес припреме бржи и квалитетнији. Температуром до 250 Ц намирнице губе 

своју природну боју, ароме а и степен калирања је већи јер је и припрема спорија.        

ц)  Прихватљив је предложени број програма али не и предложени број корака, који је дупло већи у односу на 

захтевани, јер техничко решење – мањи број корака, за наручиоца представља објективну потребу за 

унапређењем у процесу рада припреме хране јер је једноставнија, бржа и разумљивија односно корисник са мање 



„корака“ програмира жељени програм, чиме се постиже економичност у раду, а последично би наше особље у 

кухињи било значајно растерећено.  

д) Врата која се склањају уз бочни зид нису објективна потреба наручиоца јер технички захтев – врата уређаја са 

трослојним стаклом ... идеална је заштита корисника од опекотина а такође стакло са премазом за рефлексију 

топлоте обезбеђује минималан губитак топлоте, чиме се постиже и уштеда (енергетска ефикасност).  

е) Технички захтев „ЛЕД осветљење унутрашњости уређаја као и појединачних нивоа са сигнализацијом за сваки 

појединачни ново“ за наручиоца представља унапређење технологије у процесу рада припреме хране 

з)Сертификат мора да испуњава захтеве за употребу без надзора у складу са регулативама ЕУ 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку бр. 6/2018 


