
                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 3/2018 
Број:404-3-43/2018-IIIı-7 
Датум: 25.01.2018. 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-7 
 
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:  
U delu konkursne dokumentacije pod   III Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. i 76. ZJN i 
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova pod rednim brijem 6 tražite: 
 
6) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 
    Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза,  према обрасцу у прилогу. 
Isti dokaz tražite i u delu konkursne dokumentacije u delu III -5 
Obaveštavamo Vas da se traženi obrazac ne nalazi u konkursnoj dokumentaciji. 
Naše pitanje glasi: Da li ćete izvršiti dopunu konkursne dokumentacije, ili ponuđači trebaju na morandumu 
firme dati traženu izjavu, potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica? 
ОДГОВОР:  У обрасцу III-5 Образац за оцену испуњености услова, заокружити да ли је достављен 
тражени образац. Понуђачи достављају Изјаву на меморандуму фирме. 

ПИТАЊЕ:  
 U delu konkursne dokumentacije pod   III-2 DODATNI USLOVI pod rednim brojem 3 tražite: 
3) Услов:  Који располаже довољним техничким капацитетима  односно поседује  следећу техничку 
опрему. 
    Услов за квалификацију је да понуђач обавезно располаже свим следећим техничким капацитетима у 
власништву, закупу или лизингу: 
     -    комби возило, носивости до 3 t или камион нос. 3-5 t ком      1    
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Naše pitanje glasi: Šta podrazumevate pod terminom kombi vozilo DO 3 tone? Da li je prihvatljivo da 
potencijalni ponuđač kao dokaz dostavi da poseduje 2 teretna vozila nosivost 1137 kg. i 1180kg.? 
Smatramo da posedovanjem 2 teretna vozila ove nosivosti, potencijalni ponuđač može ispuniti ovaj uslov iz 
konkursne dokumentacije. 
ОДГОВОР:  Код испуњености додатних услова,  у погледу техничког капацитета јасно је наведено 
да се као доказ тражи једно возило, било комби до 3 t или камион носивости 3-5 t. 

ПИТАЊЕ:  
 U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE pod rednim brojem 
1 tražite: 

Jednoručna baterija sa crevom za pranje podova sa nastavkom za priključenje creva za pranje pod 
pritiskom, ukupne dužine creva 15m, u kompletu sa nosačem za namotavanje creva. 
Friulana Rubinetterie- Italija ili ekvivalent 
 
Naša pitanja glase: 
A)Da li je nosač creva izrađen od inoksa? 
B)Da li se nosač kači na zid? 
C)Da li nosač creva ima povratni mehanizam za namotavanje creva? 
ОДГОВОР:   

А) није обавезно 
B) не 
C) није обавезно 
 
ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  
-GARDEROBA (str.24) pod rednim br.1 tražite Garderobni ormarić sa kosim HACCP krovom, dimenzije 
60x50x170 cm.  
Dimenzija visine koja je data u konkursnoj dokumentaciji se odnosi na standardne  garderobne ormane bez kosog krova,   
a budući je konkursnom dokumentacijom traženo da se ponudi garderobni ormarić sa kosim HACCP krovom, njegova visina   
je dimenzije 210 cm. 
 Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi garderobni orman dimenzije 60x50x210 cm. 
ОДГОВОР:  Поред траженог прихватљиво је  

ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  PRIPREMA I OBRADA TESTA 
I KOLAČA pod rednim br. 4 tražite  plinski šporet 
Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi plinski šporet dimenzija 40x70-73x87-90 cm. 
ОДГОВОР:  Није прихватљиво 

ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  PRIPREMA MESA pod  
red br.11 i PRIPREMA POVRĆA pod red.br.6 tražite sterilizator noževa 
U tehničkoj specifikaciji stoji snaga 0,36 kW. Kod tražene snage je najverovatnije napravljena greška, s obzirom 
 da je snaga sterilizatora 16 W što se može proveriti na zvaničnom sajtu proizvođača. 
 Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi sterilizator noževa  snage  
16 w;230V/1N/50Hz. 
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ОДГОВОР:  Прихватљиво је  

ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  TERMO KUHINJA pod rednim 
 br. 9 tražite  Glavni konvektomat 
Molimo Vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi konvektomat čiji je razmak vođica od 67-68 mm, konvekcisko 
 kuvanje 30-250-260°C miks para i konvekcisko kuvanje 30-48-250-260°C,miks ovlaživanje  i konvekcisko kuvanje 
 od 30-48-250-260°C, para od 30-48-130°C, 
ОДГОВОР:  Прихвата се 

ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  TERMO KUHINJA pod rednim 
 br. 13 tražite  Električnu troetažnu pečenjaru. 
Molimo Vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi Električnu troetažnu pečenjaru čija je dimenzija 
  80x87,5-90x169-170 cm 
ОДГОВОР:  Није прихватљиво 

ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  PRANJE RESTORANSKOG 
 POSUĐA pod rednim br. 4 tražite  Mašina za pranje posuđa  
Molimo Vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi mašinu za pranje posuđa čiji je ciklus pranja 60/90/120/300sec 
 ili 60/90/180 plus specijalni ciklus koji se podešava na licu mesta po želji korisnika, kapaciteta 60/40/30/15 korpi/sat 
 ili 60/40/20 plus specijalni ciklus koji se podešava na licu mesta poželji korisnika, priključne snage 4,5-7,1 kw i dimenzije 
 62-63,5x74,2-77x140-151/190-199,5 cm 
ОДГОВОР:  Није прихватљиво 

 ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE  PERIONICA pod rednim 
 br.2 tražite plastična kolica za čist veš  
Molimo Vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi kolica za čist Veš plastificirana  dim 100-102x60-63x83-87 cm 
ОДГОВОР:  Није прихватљиво 

ПИТАЊЕ:  
Budući je jedan od dodatnih  uslova i dastavljanje kataloga za svu opremu, obaveštavamo Vas da svi katalozi proizvođača 
 traženih dobara, nemaju u svojim katalozima dat detaljan opis koji se traži konkursnom dokumentacijom i u vezi sa tim  
Molimo Vas da potvrdite da proizvođač na svom memorandumu može dati opis dobara traženih konkursnom 
 dokumentacijom, odnosno potvrditi svojom izjavom da će proizvesti dobra traženih karakteristika. 
ОДГОВОР:  Може се доставити Ијава оверена и потписана од стране произвођача 

ПИТАЊЕ:  
U delu konkursne dokumentacije IV  TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE I PERIONICE 
Primetili smo da je tražena visina kod nekih elemenata 85 cm, kod nekih 87 cm, a kod termičkih uređaja 90 cm.  
Molimo Vas da nam potvrdite da su svi traženi elementi sa štelujućim nogicama, te se na taj način može kod neutralne 
opreme štelovati visina od 85-87 cm, a kod termičke opreme od 87-90 cm.  
 
 

 

 
ОДГОВОР:  Штелујуће ногице нису обавезне, опрему је потребно испоручити према 
техничким спецификацијама датим у тендерској документацији. 
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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 


