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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 23/2017 
Број:404-23-996/2017-IIIı-8 
Датум: 13.07.2017. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-23-996/2017-IIIı-8 
 
Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 23/2017 – Унутрашње 
уређење Центра за рекреативну наставу у Тршићу 
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊА:  

PITANJE BROJ 1 
Jednoručna baterija sa crevom za pranje podova 
A) Da li je nosač creva izrađen od inoksa? 
B) Da li se nosač kači na zid? 
C) Da li nosač ima povratni mehanizam za namotavanje creva? 

PITANJE BROJ 2 
Priprema mesa, poz 1. Digitalni frižider, kapacitet 430 litara, dimenzije 39,5x61x72,5cm 
S’obzirom da je frižider kapaciteta GN 2/1 smatramo da je kapacitet od 450 litara mali a i 
dimenzija nije u redu 
A)Da li je prihvatljiv kapacitet od 700 litara? 
B)Da li je prihvatljiva dimenzija 71x80x220cm? 
C)Da li je prihvatljiva snaga od maksimum 0,39kW? 
Termokuhinja  
S’obzirom da ste u tehničkim karakterisitkama naveli proizvođača Kogast ili ekvivalent 
smatramo da bi trebalo da dozvolite mala odstupanja u snagama jer svaki proizvođač ima 
različite snage što ne utiče na sam kvalitet opreme. 
 
PITANJE BROJ 3, Plinski šporet sa 4 otvorena plamenika 
Da li je pored snage plamenika od 4x7kW prihvatljivo da bude i snaga plamenika od 2x5,5kW i 
2x7,5kW što je ukupno 26 kW? 
PITANJE BROJ 4, Električni šporet sa dve grejne ploče, Snaga grejnih ploča 1x2,5Kw + 
1x4kW =6kW 
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Da li je pored zadate snage prihvatljiva snaga grejnih ploča 2x4kW što iznosi 8kW? 
PITANJE BROJ 5, Plinski roštilj, priključna snaga 3kW 
Da li je prihvatljiva snaga od 13 do 21 kW? 
PITANJE BROJ 6, Plinska friteza, kapacitet 2 bazena po 14 litara, priključne snage 
22,4kW 

A) Da lije prihvatljiv kapacitet bazena od 13 do 14 litara? 
B) Da li je prihvatljiva snaga 22,4 do 24kW? 

           PITANJE BROJ 7, Plinski kipper, priključna snaga 15,6kW 
A) Da li je prihvatljiva priključna snaga od 15,6 do 20kW? 

          PITANJE BROJ 8, Glavni konvektomat 
S’obzirom da ovaj tip konvektomata Unox, se više ne proizvodi, jer je izbacio novi pit uređaja, naše 
pitanje glasi: 

A) Da li je prihvatljiv razmak između vođica od 67 do 68mm? 
B) Da li je prihvatljiva para od 30°C do minimum 130°C, kombinovana para od 30°C do 

minimum 250°C, konvekcija od 30°C do minimum 250°C i regeneracija od 120°C do 
160°C? 

C) Da li je prihvatljiva priključna snaga od 11 do maksimum 16,8kW? 
D) Da li je prihvatljivo da ručni tuš bude ugrađen u pećnicu? 
E) Da li je prihvatljiva dimenzija 87,5x79,2x78,6 (+-10)? 

 
PITANJE BROJ 9, Električna troetažna peć 
Da li je prihvatljiva snaga 3x5,9kW=17,7kW (+-10%)? 
 
PITANJE BROJ 10, Pranje restoranskog posuđa 
Poz. 4 Ulazni sto mašine za pranje posuđa sa bazenom 
 
Ovde ste napravili grešku pa umeto teh.karakteristika za ulazni sto vi ste u nastavku stavili 
teh.karakterisite mašine za pranje. Morate dati posebne dimenzije ulaznog stola za mašinu i 
novu stavku Mašina za pranje. 
 
Što se tiče mašine za pranje, naše pitanje glasi: 
A) Da li je pored ciklusa pranja 60/90/180/240 sekundi ili 60/40/30/15 korpi na sat, 

prihvatljiv i kapacitet 60/90/180 sekundi plus specijalni ciklus ili 60/40/20 korpi na sat 
plus specijalni ciklus koji se podešava po zahtevu korisnika na licu mesta? 

B) Da li je za dimenziju 62x72x120cm dozvoljeno odstupanje 62x77x190cm (+-5%)? 
PITANJE BROJ 11, Perionica, redni broj 3, električna mašina za pranje veša 
Dimenzije koje ste dali 88x86,1x126,4cm, nisu prave dimenzije već 88x93,1x131,4cm 
(+-5%) to isto važi za stavku pod rednim brojem 4. 
PITANJE BROJ 12, Redni broj 6, električni valjak 
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A) Instalisana snaga 8,1kW. Treblo bi da stoji 7,9kW(+-5%) 
B) Dimenzije 201,8x72,4x127,3cm, trebalo bi da stoji 201,2x71,8x114,2cm(+-5%)  

ОДГОВОРИ: 
1.  
А) да 
Б) да 
Ц) да 
 
2.  
Прихвата се дигитални фрижидер траженог произвођача температурног режима +2ºC +8ºC, 
капацитета од 430-507 лит, дим. 395-680x610-810x725-2010 mm, све остале карактеристике су 
исте као тражене.                          ком. 1 
 
3. не 
 
4. да 
 
5. прихватљива је од 13 до 15 kW 
 
6.  
А) да 
Б)  да 
 
7. прихватљива је од 15,6 до 17 kW 
 
8. А) да 
Б) да 
Ц) да 
Д) да  
Е) Прихватљива димензија је 75x77,3x80-110,7 
 
9. да 
 
10. A) да 
Б) не, није прихватљива димензија 
 
11. димензије су 88x91x123,6 +-5% 
 
12. 
А) да, треба да стоји 7,9 kW (+-5%) 
Б) димензије су 201,3x67,1x115,7 +-5% 
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На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2017. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


