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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 23/2017 
Број:404-23-996/2017-IIIı-12 
Датум: 19.07.2017. 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-12 
 
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, Plinski šporet sa četiri plinska gorionika 
Da li je prihvatljiva ukupna snaga gorionika od 26kw do 28kW? 

PITANJE BROJ 2, Glavni konvektomat 
S’ozirom da postoje, pored Unox Italija, i drugi kvalitetni proizvođači konvekcijskih pećnica, 
pogovo Nemački, ne vidimo razlog ne dozvoljavanja odstupanja u dimenzijama pogotovo što 
konvektomat u termobloku ima posebno svoje mesto pa širina, dubina i visina ne utiču na 
kvalitetan rad konvektomata. 
Naše pitanje glasi: 
1) Da li je prihvatljiva dimenzija konvektomata od 75x73,3x80-110,7 do 87,5x79,2x78,6cm? 

 
PITANJE BROJ 3, Mašina za pranje posuđa 
 
Snaga mašine koju ste stavili od 4,6kW 400V/3N 50-60Hz po našoj proceni je isuviše mala 
za trofaznu mašinu tog kapaciteta.  
Naše pitanje glasi: 
1) Da li je prihvatljiva snaga mašine od 4,6kW do 7,1kW? 
2) Da li je kod dimenzije 62x77x190cm prihvatljivo odstupanje od +-3%? Mislimo da je 

ovako malo odstupanje prihvatljivo posebno zbog činjenice da mašina poseduje ulazno 
izlazni sto. Ovako mala odstupanja ne mogu da utiču na kvalitet pranja a da ćete 
mogućnost i drugim kvalilitetnim proizvođačima da učestvuju u javnoj nabavci. 
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PITANJE BROJ 4 

Naše pitanje glasi: 
Ukoliko se neka od traženih tehničkih specifikacija ne nalazi u proizvođačkom katalogu 
ponuđene opreme, da li je prihvatljivo da ponuđači na sopstvenom memorandumu 
dostave izjavu o ispunjenosti određene tehničke karakteristike?  
 
PITANJE BROJ 5 

Na strani 8 konkursne dokumentacije pod tačkom III-2 navodite dodatne uslove a između ostalih pod 
2) Uslov o kadrovskom kapacitetu te za partiju 4. minimum 5 radnika a način dokazivanja glasi:  
 “Извод из појединачне пореске пријаве за порез и допринос по одбитку – односно прва страна 
ППП-ПД где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 
траженим бројем радника.Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који предходи месецу објаве позива за 
подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом понуђача. 
За раднике који ће бити ангажовани по уговору на предметним пословима понуђач доставља 
фотокопије уговора о обављању привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна набавка.” 
Naše pitanje glasi: 
 
Kako se na PPD-PD obrascu ne nalaze direktori preduzeća koji takođe mogu biti angažovani po 
ugovoru o obavljanju predmetnih aktivnosti, da li je prihvatljivo dostaviti fotokopiju radne knjižice 
lica, iz koje se može utvrditi njihova stručnost, koje se nalazi u rukovodstvu preduzeća a čije ime se 
nalazi u izvodima i rešenjima APR-a? 
 
PITANJE BROJ 6 
 
Na strani 9 konkursne dokumentacije pod tačkom III-2 navodite dodatne uslove a između ostalih pod 
3) Uslov o tehničkom kapacitetu za partiju 4. prema navodima glasi: “Услов за квалификацију је да 
понуђач обавезно располаже свим следећим техничким 
капацитетима у власништву или закупу: 
- комби возило, носивости од 1-3 Т        ком 1 
- камион, носивости од 3-5 Т              ком 1“ 
a način dokazivanja glasi: 
“Доказ:списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву. 
Докази о власништву; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2016. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила. 
-За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености техничког капацитета 
приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, 
који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на 
меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број 
уговора о лизингу. 
-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 
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пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
За средства набављена од 1.1.2017. године приложити фотокопиоју рачуна и отпремнице.” 
Budući da se potencijalni ponuđači vaše javne nabavke većinom bave prodajom i proizvodnjom 
ugostiteljske opreme neki od njih nemaju u svom vlasništvu, zakupu ili lizingu kamiona nosivosti od 3-
5 tona naše pitanje glasi: 
Umesto dostavljanja dokaza o vlasništvu, lizingu i zakupu, da li je prihvatljivo da ponuđači dostave 
ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa preduzećima koja se bave transportom a koja poseduju teretna 
vozila tražene ili veće nosivosti od tražene (5 tona)? 
 
PITANJE BROJ 7 
 
Na strani 9 konkursne dokumentacije pod tačkom III-2 navodite dodatne uslove a dostavljanje dokaza 
između ostalih, pod 3) Uslov o tehničkom kapacitetu za partiju 4., prema navodima glasi: 
“Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 
пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
Naše pitanje glasi: 
Navodite da ponuđači moraju da tom prilikom oforme popisnu komisiju uz obeležavanje markerom 
OPREME traženom konkursnom dokumentacijom. Molimo vas da nam pojasnite na kakve popisne 
liste, komsiju i opremu mislite i u kom se slučaju ta popisna lista dostavlja. 
 
PITANJE BROJ 8 
 
Da li će se pod bitnim nedostatkom ponude smatrati ukoliko ponuđači ne dostave dokaz da su pre roka 
za podnošenje ponuda izvršili neposredan uvid u prostor sprovođenja javne nabavke? 
 
ОДГОВОРИ: 
1. Потребно је понудити снагу пламеника 4x7 kW-28 kW 
 
2. Поред тражене прихватљива је. 
 
3. Поред тражене прихватљиво је. 
 
4. Потребно је доставити и произвођачки каталог али је прихватљива и изјава о испуњености 
одређене техничке карактеристике. 
 
5.  Да, уз решења АПР-а. 
 
6. Да 
 
7. Мисли се на редован годишњи попис имовине. 
 
8. При изради конкурсне документације наручилац није предвидео Образац којим понуђач 
доказује да је извршио непосредан увид у простор јавне набавке, није тражен наведени услов.  
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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 


