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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 3/2018 
Број:404-3-43/2018-IIIı-10 
Датум: 05.02.2018. 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: 404-3-43/2018-IIIı-10 
 
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:  pozicija 8 - Univerzalna kuhinjska mašina , deo PRIPREMA POVRĆA, da li je prihvatljivo da 
snaga bude min 1,14kW, kapacitet min.300 kg i dimenzije 1000x880x1060mm? 

- Прихвата се да снага буде мин. 1,14 kWкапацитет мин. 500 kg, dim. 1000x880x1060 mm. 

ПИТАЊЕ: pozicija 1 Radni kancelarijski sto, deo KONTROLA UNOŠENJA NAMIRNICA , da li je 
prihvatljivo da bude 120x60x75cm? 

- Поред захтеване димензије по конкурсној документацији прихвата се и димензија 120x60x75 

PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Priprema mesa, pozicija 6, Električna mašina za mlevenje mesa, 
navodite po karakteristikama da je zahtevan model proizvođača Fimar ili odgovarajuće. Jedan od traženih 
podataka glasi U inoksu AISI304. 
Molimo vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi uređaj a da su od materiala inoks AISI304 izrađeni puž, 
deo za mlevenje, ulazni deo, reduktor i samooštreći nož a telo od poliranog aluminijuma. 

- Да, прихватљиво је 
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PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Hladna kuhinja, pozicija 6, električna gravitaciona salamoreznica 
navodite po karakteristikama da je zahtevan model proizvođača Fimar ili odgovarajuće. Jedna od traženih 
karakteristika glasi: u inoksu kvaliteta AISI304. 
Molimo vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi električnu gravitacionu salamoreznicu izrađenu od 
hladno livenog anodizovanog aluminijuma.  

- Захтев у Иноксу AISI304 односи се на нож, остало може бити урађено и од хладно ливеног 
анодизованог алуминијума. 

 
PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Pranje restoranskog posuđa, pozicija 4. Mašina za pranje posuđa, jedna 
od navedenih tehničkih karakteristika glasi: ciklus pranja 60/90/120/300  a druga glasi: kapacitet 60/40/30/15 
korpi/h.Ovim putem vam skrećemo pažnju da ste načinili računsku grešku pri obračunu kapaciteta korpi na sat u 
okviru najdužeg ciklusa pranja. Mašina zahtevanih tehničkih karakteristika u najdužem ciklusu od 300 sekundi 
može da opere 12 korpi (3600:300=12) a ne 15 kako ste vi naveli. 
Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi mašinu sa kapacitetom od 60/40/30/12 korpi na sat? 

- Да, прихватљиво је понудити и капацитет 60/40/30/12 корпи на сат. 
 

PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Pranje restoranskog posuđa, pozicija 4. Mašina za pranje posuđa, jedna 
od navedenih tehničkih karakteristika glasi: Visina korpe za hleb 40cm a sve po opisu italijanskog proizvođača 
Krupps. Smatramo da ste ovde načinili grešku prilikom kucanja. Maksimalna visina korpe može biti 39cm a 
maksimalna litraža korpe je maksimalno 40 litara, što možete proveriti i kod pomenutog proizvođača. Da li je za 
Naručioca prihvatljivo ponuditi mašinu za pranje restoranskog posuđa koja podržava pranje korpi za hleb visine 
39cm tj. zapremine 40 litara? 

- Да прихватљиво је понудити и машину која подржава прање корпи за хлеб висине 39 cm  тј. 
Запремине 40 l. 

 
PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 3. Električna profesionalna mašina za pranje veša 
jedna od traženih karakteristika glasi: snaga grejača elektro 5kW/h. Ovaj podatak je nerazumljiv jer je već 
navedeno da snaga grejnih elemenata mora biti 3x3000W. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi uređaj sa 
potrošnjom struje 1,5kW/h? 

- Прихватљиво је понудити и уређај чија је потрошња мања од 5 kW/h уз поштовање осталих 
техничких карактеристика из конкурсне документације. 

 
PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 4. Električna profesionalna mašina za pranje veša 
jedna od traženih karakteristika glasi: snaga grejača elektro 5kW/h. Ovaj podatak je nerazumljiv jer je već 
navedeno da snaga grejnih elemenata mora biti 3x3000W. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi uređaj sa 
potrošnjom struje 1,5kW/h? 

- Прихватљиво је понудити и уређај чија је потрошња мања од 5 kW/h 
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PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 7. Sto za peglanje sa električnom peglom sa 
generatorom pare, jedna od traženih karakteristika glasi: instalisana snaga pegle 0,9kW, 230V/1N/50Hz 
instalisana snaga generatora 1,6kW, 400V/3N/50Hz. Da li je za Naručioca prihvatljivo da sto za peglanje, 
generator i pegla budu monofazani i pod naponom struje 230V a da pritom sve ostale karakteristike prema 
zahtevu iz konkursne dokumentacije ostaju identične prema zahtevanim? Smatramo da nije potrebno uređaje 
ovako male snage priključivati na trofaznu struju. 

- Прихватљиво је понудити да сто за пеглање, генератор и пегла буду монофазни и под напоном 
струје од 230 V. 

 
PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 9. Mašina za ručno šivenje, jedna od traženih 
karakteristika glasi: 21 program šivenja, funkcija slobodne ruke, šivenje debele tkanine. Budući da se tražena 
šivaća mašina više ne proizvodi, u šta se možete uveriti i sami kod proizvođača, da li je za Naručioca 
prihvatljivo ponuditi mašinu boljih tehničkih karakteristika i to sa 26 programa a da pritom snaga, napon i 
dimenzije ostanu prema zahtevu iz konkursne dokumentacije? 

- Поред захтеваних карактеристика машине за ручно шивење у конкурсној документацији могуће је 
понудити и машину са 26 програма уз услов да се остале техничке карактеристике не мењају. 

 
PITANJE  
U delu tehničke specifikacije, u odeljku Priprema povrća, pozicija 10. Kanta za otpatke, jedna od ttraženih 
karakteristika glasi: vel 30x40cm. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi kantu za otpatke sa dimenzijom u 
opsegu 25-30x40cm, kao što je to dozvoljeno za kantu u okviru oblasti Pranje ruku za poziciju 5.?  

- Није прихватљиво. 

 
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 


