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Нови Сад: 15.06.2018. 

Број: 177/1/18-05/5 

 

На основу питања везаног за ЈН 4/18-МВ  ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО, дајемо одговоре 

на иста. 

 

ПИТАЊЕ:  

У складу са Чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама, а везано за јавну набавку број 4/18-МВ-

кухињски казан и електрична троетажна пећница рубља, указујемо вам на уочене недостатке у 

погледу садржине и начина подношења понуда и молимо вас да исте дефинишете: 

Питање: 

На страни 5/37 конкурсне документације, позиција 1.Електрични казан аутоклавни захтевали сте да 

капацитет казана буде 140 литара, да ли је у конкурсној документацији направљена грешка с 

обзиром да је стандард код свих произвођача 150 литара, захтевали сте снагу електро 14kw са 

одступањем од +/-2%, да ли је дозвољено веће одступање у погледу електричног прикључка како би 

омогућили и другим понуђачима да учествују у поступку јавне набавке, захтевали сте у техничкој 

спецификацији да метални потенциометри за подешавање јачине пламена буду са керамик-фибер 

изолацијом, какве везе имају потенциометри за подешавање јачине пламена ако је казан електрични? 

 

На страни 6/37 конкурсне документације, позиција 2.Електрична пећница троетажна захтевали сте 

димензије 800x800x700mm са дозвољеним одступањем од +/-5%, да ли је дозвољено веће одступање 

у погледу димензија уређаја како би омогућили и другим понуђачима да учествују у поступку јавне 

набавке? 

Захтевали сте да снага по једној етажи буде 5kw без одступања, да ли је дозвољено одступање у 

погледу снаге електричне троетажне пећнице? 

 

 ОДГОВОР: 

Комисија се у постављању техничких карактеристика предмета јавне набавке руководила 

првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским интересима подносиоца понуда, с 

тим  да уколико одређени понуђач исти услов не испуњава, то не значи да је тиме нужно извршена 

дискриминација или да је неоправдано ограничена конкуренција међу понуђачима, већ се у 

дефинисању захтева одражава објективна и реална потреба наручиоца. 

Стога се не ради о грешци већ наручилац спрам техничко технолошких услова у кухињи 

захтева максималан употребни капацитет електричног казана 140 литара са дозвољеним одступањем 

+/-5% , при чему је исти предмет измене конкурсне документације и није дозвољено веће одступање 

од +/-2% електро снаге од 14 kw због трошкова експлоатације.У делу описа металних 

потенциометара уместо подешавања јачине „пламена“, у питању је јачина  „снаге“ и иста грешка је  

предмет измене конкурсне документације, а наручилац захтева са керамик-фибер изолацијом јер су 

издржљивији и безбеднији од пластичних. 
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За ставку електрична пећница-троетажна је већ предвиђено одступање у димензијама +/-5% 

обзиром да простор не дозвољава веће одступање од предвиђеног док је укупна максимална снага 

грејача 16,5 kw (3х5,5 kw) 400V-50Hz како би постигли рационалније трошкове експлоатације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


