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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.4   
 
Објављена конкурсна документација није у сагласаности са одговорима које сте раније 
објавили (17.05. и 18.05.2018.) 
 
А). у објављеној документацији од 18.05.2018.године је наведено следеће: 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ - Понуђач 
је дужан да уз понуду достави за сва добра која су предмет набавке ( за ставке од 1 до 13 из 
техничке спецификације и обрасца понуде) каталог, упутство за руковање и одржавање 
уређаја, произвођачку декларацију или други пратећи документ уз предмет набавке из 
којих се на несумњив начин може утврдити да добра која понуђач нуди исупњавају све 
карактеристике захтеване техничком спецификацијом наручиоца. - Каталог, упутство за 
руковање и одржавање уређаја, произвођачка декларација или други пратећи документ уз 
предмет набавке морају бити преведени на српски језик. Тражена документа је потребно 
доставити из следећих разлога: - да би наручилац могао на адекватан начин да изврши 
оцену достављених понуда, - да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, 
наручилац могао извршити пријем добара који одговарају захтевима из техничке 
спецификације наручиоца. Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, 
понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.  
 
Док је у одговору од  17.05. наведено :прихватљиво је да се упутства доставе приликом испоруке 
опреме 
 

Б). У конкурсној документацији је наведено: 

poz. 2. Електрична фритеза са два базена - приближних димензија 800х900х850 мм - запремина 
базена 2х12 литара ( + 10%) 

у одговорима од 17.05. је наведено: 

 није прихватљива фритеза запремине базена веће од 2х12 литара. 



 
Одговор 4: 
 
 
А)У вези са Посебним захтевима од којих зависи прихватљивост понуде, Наручилац ће 
извршити измену конкурсне документације која ће бити објављена на Порталу јавних 
набавки и сајту МУП-а, и истовремено ће продужити рок за достављање понуда у 
предметном поступку јавне набавке. 
 
Б) Наручилац  остаје при захтеваним техничким карактеристикама из Конкурсне 
документације. 
 
 
Питање бр.5:  
 
 Да ли је прихватљиво:  конвекција 30-300Ц , на пари 30-130 и мешовито 30-300Ц.  
 
Сматрамо да је имајући у виду вид управљања и велики број програма, предложени распон 
има мала одступања и неће утицати на квалитет пећнице и припреме хране.  
 
Одговор бр.5: 
 
Наручилац  остаје при захтеваним техничким карактеристикама из Конкурсне 
документације. 
 
 
Питање бр.6: 
 
На страни 18.у конкурсној документацији рок испоруке је наведен : 20 дана од закључења 
уговора. 
у Уговору , члан 5 је наведено да је рок испоруке 7 дана од закључења уговора. Који је рок 
валидан? Имајући у виду да је у питању и увозна роба, сматрамо да је рок 7 или 20 дана 
недовољан , и да је рок који је мањи од 30 дана нереалан. У складу с тим , молимо да се 
изврши измена конкурсне документације. 
 
Одговор бр.6 
 

У Новој важећој конкурсној документацији која је објављена на портали јавних набавки и 
сајту МУП-а дана 18.05.2018. године дефинисан је рок испоруке,максимално 20 дана од 
дана потписивања уговора.Наручилац остаје при року испоруке дефинисаном конкурсном 
документацијом. 
 
 
 
          ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ  
                      


