
 

             Број:44/16/ЈНМВ 
             Датум:24.11.2016. 
 
 

ПРЕДМЕТ:Појашњења у вези са ЈН 43/16/ЈНМВ 
 
 

Дана 23.11.2016. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за јавну 
набавку 43/16/ЈНМВ-Набавка опреме за кухињу 
 
Потенцијални понуђач је у свом захтеву за појашњење навео да у делу конкурсне документације 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, под редним 
бројем 3 тражи се машина за прање посуђа.У вези са тим поставио је следећа питања: 

1) Да ли је прихватљиво да потрпшња воде по циклусу буде маx. 2.8 лит.? 
2) Да ли је прихватљиво да максимална висина уметања буде 440 мм? 
3) Да ли је прихватљиво да капацитет резервоара буде маx. 34 лит.? 
4) Да ли је прихватлјиво да укупна снага буде у распону од 6200W do 10100W, с обзиром да 

се и једна и друга повезују на трофазну струју? 
 
 
Одговор: 

Комисија за јавне набавке  није прецизирала модел опреме ни навела  произвођача предметне 
опреме.Сматрамо да је  техничким карактеристикама само прецизиран квалитет опреме. 
Комисија за јавне набавке ће прихватити сваку понуду која по каталогу-каталошком листу или 
проспекту понуђене робе садржи тражене техничке карактеристике било ког произвођача. 

 
 

 
Дана 24.11.2016. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за јавну 
набавку 43/16/ЈНМВ-Набавка опреме за кухињу 
 
Потенцијални понуђач је у свом захтеву за појашњење навео да у делу конкурсне документације 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА И 2. УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под 8 се захтева да понуђач располаже 
довољним кадровским капацитетом и то да има минимум 7 запослених на неодређено време од 
којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање понуђене опреме и то:1 машински 
техничар, 1 електромеханичар за термичке и расхладне уређаје и 1 електротехничар за термичке 
и расхладне уређаје На основу тога ПИТАЊЕ гласи: 
Да ли је прихватљиво да понуђач достави овлашћења од произвођача за 3 сервисера за 
сервисирање понуђене опреме невезујући се стриктно за горе тражене профиле сервисера, 
јерсматрамо да је најбитније да понуђач има обучене сервисере који поседују сертификат 
произвођача опреме и који су обучени за сервисиранје тражене опреме? 
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Одговор: 

Потребно је да понуђач располаже са захтеваним кадровским капацитетом према захтеваним 
профилма сервисера .Комисија за ЈН сматра да сервисери који су обучени од стране произвођача 
опреме морају да имају и одређену стручну спрему. 

  
 
 
 Комисија за јавне набавке 
 Славица Кујунџић, председник 
   с.р. 
 


