
 

 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-70/18 
17.05.2018. године 
Београд 
 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у поступка јавне набавке мале вредности добара: 

Угоститељска опрема  ЈН број   70 /18  

 
 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање   у поступка јавне набавке мале 
вредности добара: Угоститељска опрема  ЈН број 70/18 за потребе Министарства 
унутрашњих послова , ЈН број 70/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
„Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) 
 
 
 
Питање бр. 1  

Позиција 2 електрична фритеза са два базена запремина базена 2x12л +-10%, снага 
12кW 
Наше питање гласи: 

a) Да ли је прихватљива фритеза запремине базена од 2x12л до 2x15л? 
b) Да ли је прихватљива снага грејача од 12КW до 22,2КW с’обзиром да је 12КW за 

фритезу од 2x12-15л јако мала? 

Одговор: 

а) није прихватљива фритеза запремине базена веће од 2х12 литара,                          б)    
није прихватљива снага грејача јача од 12КW због техничких услова.  

Питање 2 
Позиција 12 - конвекцијска пећница без бојлера 

Капацитет 10ГН 1/1 са размаком 70мм, снага 16кW, три начина печења: конвекција 30-
260°Ц, на пару од 30 до 130°Ц, мешовито од 30 до 260°Ц 
Наше питање гласи: 

a) Да ли је прихватљива пећница капацитета 10ГН 1/1 са размаком полица од 68мм до 
70мм? 

b) Да ли је прихватљива снага од 16кW до 19,5кW? 
c) Да ли је прихватљиво три начина печења: конвекција од 30 до 250-260°Ц, на пару 

од 30 до 130°Ц, мешовито од 30 до 250-260°Ц? Смартамо да су ово јако мала 
одступања које би требало да одобрите јер овако мала одступања неће утицати на 
квалитет пећнице и на квалитет припреме хране. Напротив, сматрамо да ћете са 
овако малим одступањем добити на квалитету конвекцијске пећнице. Поред 
техничких карактериситка које сте дали за пећницу италијанског произвођача 
Лаиноx, постоје и други квалитетни произвођачи пећница као што су немачки 
Цонвотхерм или МКН. 

 



Одговор: 

а) прихватљива је пећница капацитета 10ГН која има размак полица 68-70мм                           
б) није прихватљива снага јача од 16 КW због техничких услова                                ц)  
прихватљив је начин печења  конвекцијом, на пари и мешовито у опсезима који су 
дефинисани конкурсном документацијом     

Питање 3 
Документација од које зависи прихватљивост понуде 
a) Да ли је прихватљиво доставити упутства уз испоруку опреме јер сви неопходни 

подаци за евалуацију понуда се обично налазе у каталозима? 
b) Уколико се неки од тражених каталога не налази у каталогу, да ли је за Наручиоца 

прихватљиво да понуђачи дају изјаву на сопственом меморандуму да понуђени 
уређај садржи тражену карактеристику? 

Одговор: 

а) прихватљиво је да се упутства доставе приликом испоруке опреме                              
б)    прихватљиво је да се за тражену опрему која није у каталогу достави на сопственом 
меморандуму са изгледом опреме и наведеним техничким карактеристикама за 
понуђену опрему и оверено печатом и потписом. 
                                   

Питање 4 
На страни 32/45 наводи се следеће: “Понуђач је у обавези да наведе ЈЕДНОГ 

произвођача чије ће производе испоручивати.” 
Наше питање гласи да ли то представља захтев да сви понуђени артикли морају бити истог 
произвођача или је прихватљиво понудити добра више произвођача, говорећи о 
целокупној понуди? 
 

Одговор: 

Прихватљиво је да у понуди може да стоји више произвођача за понуђену 
различиту опрему с тим што се “Понуђач је у обавези да наведе ЈЕДНОГ произвођача  за 
сваку ставку ( од 1 до 13)  из обрасца понуде чије ће производ испоручити.” Односи на 
уписивање једног произвођача у колону Произвођач за једну врсту опреме. 

 

Питање 5 
Јавна набавка мале вредности 

Наручилац је предвидео да је набавка коју спроводи мале вредности. Имајући у виду 
количину и технички опис добара која су предмет јавне набавке, морамо нагласити да 
сумњамо у реализацију ове набавке у смислу процењене вредности ове јавне набавке. Члан 
39 ЗЈН, став 1, јавна набавка мале вредности јесте набавка чија процењена вредност није 
већа од 5.000.000,00 динара. Сматрамо да је требало за набавку оваквих добара и у овој 
количини обезбедити већа средства. 
Наше питање гласи да ли је у питању грешка те је ЈН заправо велике вредности?   
 

Одговор: Процена предметне ЈН у оквиру је мале вредности.   

 
  
          ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ  
                      


