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        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: 404-3-43/2018-IIIı-8 
 
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. 
 
           Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 3/2018 – 
Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема 
кухиње и перионице 
 
 
ПИТАЊЕ: Da li je prihvatljiva snaga mašine od 4.6kW do 7,1kW s’obzirom da snaga mašine od 4,6 
kW po našoj proceni je suviše slaba za mašinu tog tipa? 
ОДГОВОР:  Комисија за јавну набавку остаје при захтеваној снази електричне енергије датој у 
конкурсној документацији. 

ПИТАЊЕ: Da li je kod dimenzije 62x77x140-190cm prihvatljivo odstupanje od ±5%? 
Smatramo da je ovako malo odstupanje prihvatljivo posebno zbog činjenice da mašina poseduje ulazno 
izlazne stolove. Ovako malo odstupanje ne može da utiče na kvalitet pranja a dajete mogućnost i 
drugim kvalitetnim proizvođačima da učestvuju u javnoj nabavci. 
ОДГОВОР: Не дозвољава се одступање од захтеваних димензија због предвиђеног 
технолошког распореда опреме. 
  
ПИТАЊЕ: Ciklus pranja 60/90/120/300 sekundi ili kapacitet 60/40/30/15 kopri na sat 
Ove cikluse pranja koje ste stavili imaju Krups mašine italijanskog proizvođača. Smatramo da 
vezivanje ciklusa pranja za samo jednog proizvođača nije u redu i da bi ste morali dozvoliti odstupanja 
kod ciklusa pranja pogotovo iz razloga što se ti ciklusi mogu, kod ozbiljnih proizvođača, podešavati po 
želji kupca na licu mesta. S’toga naše pitanje glasi: 
Da li se pored zadatih ciklusa pranja može ponuditi mašina čiji su ciklusi 60/90/180 sekundi plus 
specijalni ciklus ili 60/40/20 korpi na sat plus specijalni ciklusi sa mogućnošću podešavanja ciklusa 
pranja na licu mesta po želji kupca? 
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ОДГОВОР:  Комисија остаје при предвиђеном програму циклуса прања и капацитета  корпи 
датом у конкурсној документацији. 

 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


