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ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број: 1723/18 

Датум: 13.06.2018. године 

 

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

 

 

ПИТАЊЕ 1: „На страни 6/32 под тачком 21 – додатни докази, тражите стручно мишљење 

акредитоване лабораторије од стране АТС за здравствену исправност ... За коју партију (1 или 2) се 

односи овај додатни доказ и за које позиције у њима?“  

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 2: „Страна 12, редни број 22 – жица за мућење 60 cm. Да ли је прихватљива жица за 

мућење од 45 cm од нерђајућег челика?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

  

 

 

ПИТАЊЕ 3: „Страна 12, редни број 26 – држач за даске од нерђајућег челика. Која је димензија 

држача за даске?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 4: „Страна 12, редни број 29 – палета ПВЦ. Која је димензија палете од ПВЦ?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 5: „Страна 12, редни број 33 – ГН посуда 65 mm инокс. Која је димензија ГН посуде (1/1, 

1/2, 2/1, ...)?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 6: „Страна 16, редни број 3 – електрични казан за кување 150 L. Да ли се може понудити 

елекрични казан 150 L са снагом грејача 18 kW?“ 

ОДГОВОР: Не. Понуда електричног казана са техничким катактеристикама другачијим од описаних 

и наведених није одговарајућа. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 7: „Страна 16, редни број 14 – расхладни орман двокрилни. С` обзиром да је тражена 

радна температура 0 – 10 °C, зашто тражите зашто тражите дебљину изолације 75 mm, што је 

предвиђено за замрзиваче, а за фрижидере је довољно 60 mm? 

Да ли можемо понудити фрижидер на режиму -2 +10 °С, снаге агрегата 570 W и димензија 

1420x800x2030/2100? Све остале карактеристике су као у захтеву “ 

ОДГОВОР: На тржишту су доступни фрижидери са траженом дебљином изолације и температурног 

режима. У делу укупне снаге наручилац ће извршити измену. 
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ПИТАЊЕ 8: „Страна 17, редни број 5 – расхладни орман. Овај орман је у категорији опреме за 

домаћинство. Да ли можемо понудити расхладни орман 0+10 °С, димензија 600x620x1900 mm, 

запремине 400 L, дебљина зидова 500 mm, гас R404 A?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 9: „Страна 12, редни број 16 – машина за сечење хлеба. Да ли можемо понудити машину 

следећих особина: ширина хлеба 480 mm, висина хлеба 140 mm, дебљина кришке 15 mm, 32 ножа од 

нерђајућег челика, снага 0,55 kW, димензија 700x680x1100 mm?“ 

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 10: „Страна 23, редни број 17 – електрични кипер. Да ли се може понудити електрични 

кипер 150 L, снаге 19,1 kW?“ 

ОДГОВОР: Понуђени уређај није објетивна потреба наручиоца. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


