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Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: „Партија 1 - кухињски инвентар , редни број 8. Да ли је прихватљиво понудити литражу 

у распону од 5 до 5,5 литра?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: „Партија 1 - кухињски инвентар, редни број 11. Да ли је прихватљиво понудити литражу 

у распону од 3,5 до 4 литра?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: „Партија 1 - кухињски инвентар. Молимо Вас да прецизирате за које ставке захтевате 

здравствену исправност ?“ 

ОДГОВОР: Наручилац је у претходно датим одговорима прецизирао да ће у овом делу бити 

извршена измена конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: „Партија 2 – основна кухињска средства. Да ли електрични кипер (р.бр. 17), треба да 

има уграђен термички осигурач - термостат, који у случају неправилног деловања, искључи апарат 

као и крајњи магнетни прекидач ?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊЕ 5: „Како као наручилац имате обавезу да приликом прегледа и стручне оцене понуда 

утврдите које су техничке карактеристике понуђених добара и да ли оне одговарају карактеристикама 

које захтевате,  молимо Вас да одредите доказе које понуђачи треба да доставе у оквиру понуде а на 

основу којих би се утврдила усаглашеност понуђеноих добара са захтевима из техничке 

спецификације?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊЕ 6: „Одредбом члана 4. став 2. ЗЈН-а, прописано је да уговор о јавној набавци добара може 

обухватити и пружање услуга, ако су оне нужно везане за јавну набавку добара (монтажа, превоз, 

осигурање или друге услуге дефинисане од стране наручиоца). То не би било супротно одредби да 

дефинишете одређене захтеве с обзиром да су предмет 2. партије  и електрични уређаји - основна 

кухињска средства, а имајући у виду предмет, намену и вредност јавне набавке и додатне услове у 

погледу финансијског, пословног, техничког или кадровског капацитета?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


