ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПД БР. 11/2015 – ОПРЕМА ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО
Појашњење бр. 1
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12 и 14/15) за јавну набавку
ОПД 11/2015 добра – Опрема за угоститељство, достављамо појашњење конкурсне документације:
ПИТАЊЕ 1: У делу копкурспе документације образац структуре понуђене цене са упоством како да се
попуни под редпим бројем 1 тражите машину за прање лонаца, кухињских алатки и прибора са
повратом топлоте из издувног ваздуха (са спољним омекшивачем воде) са следећим
карактеристикама:
А) Дим. машине макс. 800х880х2400 ± 20 мм
*С обзиром да сте испред димензије ставили "максимум" а на крају " ± 20 мм", наше питање гласи:
Да ли треба да се водимо за ознаком "максимум" или "± 20 мм"?
*Ако треба да се водимо за ознаком "максимум" димензије, наше питање гласи: Да ли дубина
машине може да иде до максимум 950 мм?
Одговор ‐Наручилац треба да се води ознаком ± 20 мм. У наведеном делу биће извршена измена
конкурсне документације тако да гласи дим.машине 800х800х2400 ± 20 мм. Дубина машине од
950 мм није прихватљива јер прелази задате димензије било да се примењује 800х800х2400 ±20
мм или максимум 800х800х2400.
В) Машина треба да има програм за хладно претпрање
*Наше питање гласи:
‐Шта значи програм хладног претпрања?
‐Одговор: Програм хладног претпрања значи уклањање масноћа и скроба – остатака хране
хладном водом пре прања детерџентом.
‐Кад се хладни програм претпрања користи?
‐Одговор: Програм се користи при сваком стартовању машине
ПИТАЊЕ 2: У делу конкурсне документације образац структуре понуђене цене са упутсвом како да се
попуни под редним бројем 3 тражите електричну професионалну цедиљку агрума
дим.192x270x350/520, снаге 250 W.
*Наше питање гласи:
‐Да ли је прихватљиво да електрична професионална цедиљка агрума буде у дим. 192х270х350/520
до 220х310х340/520?
Одговор: Прихватљиво је да димензије цедиљке за агруме буду у распону од 192х270х350/520 до
220х310х340/520 мм
‐Да ли је прихватљиво да електрична професионална цедиљка агрума буде у распону снаге од 250W
до 340W?
Одговор: Прихватљиво је да распон снаге буде од 250 W до 340 W
У наведеном делу биће извршена измена конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 3: У делу конкурсне документације образац структуре понуђене цене са упутством како да
се попуни под редним бројем 5 тражите машину за прање шоља и посуђа са две температуре
испирања 65°C и 85°C (са уграђеним омекшивачем воде)
А)*Наше питање гласи:

‐Да ли машина треба да има уграђени омекшивач воде или треба да има спољни, с обзиром да сте на
крају техничких карактеристика дали опис омекшивача воде који је спољни и који одговара опису
који сте ставили за машину под редним бројем 1?
‐ОДГОВОР: Машина треба да има спољни омекшивач воде. У складу са наведеним биће извршена
измена конкурсне документације тако да гласи: Машина за прање шоља и посуђа са две
температуре испирања 65°C и 85°C са спољним омекшивачем воде.
B)Тражите да машина има димензије максимум 600х650х780 мм
*Наше питање гласи:
‐Да ли је прихватљиво да димензија машине буде у распону 600х600‐650х780‐820 мм?
ОДГОВОР: Димензије могу бити у распону 600х600‐650х780‐820 мм.
Ц)Тражите да машина има могућност бирања врсте посуђа које се пере путем иконица на дисплеју.
*Наше питање гласи:
‐Да ли осим овог начина за бирање прања, за који ћемо Вас подсетити има само WINTERHALTER
MASINA и то модел UCM BISTRO јер тај модел и по димензији 600х650х780 мм одговара том типу
машине, може да се понуди VISIOTRONIC интелигентна контрола управљања машином?
ОДГОВОР: С обзиром на велику количину посуђа које је потребно опрати за кратко време,
нарочито између доручка и ручка, Наручилац се определио за најједноставнији и најбржи систем
бирања програма са најмањом могућношћу грешке при употреби машине. Дозвољено је да се
понуди било која контрола управљања машином, без обзира на назив, уколико иста поседује
могућност бирања врсте посуђа које се пере путем иконица на дисплеју, а где се снага прања
аутоматски регулише, а такође и потрошња воде и средство за прање и испирање.
ПИТАЊЕ 4: У делу конкурсне документације IV услови за учешће у поступку јавне набавке под 1.2
додатни услови под редним бројем 2) тражите да поседује сертификат о здравственој исправности:
за сваку врсту термоса и полипропиленског дихтунга издатог од акредитоване лабараторије.
С обзиром да произвођачи термоса раде термосе од истог квалитета инокса и врше испитивања
здравствене исправности на неке литраже путем случајног одабира, а не на цео производни програм
и при том добију Сертификат од акредитоване лабараторије за здравсвену исправност термоса не
наглашавајући о којој литражи се ради или нагласе само за оне литраже термоса који су узети путем
случајног одабира.
*Наше питање гласи: Да ли је прихватљив Сертификат о здравственој исправности термоса издат од
акредитоване лабараторије без наглашавања литраже термоса које тржите у конкурсној
документацији?
ОДГОВОР: Прихватљив је Сертификат о здравственој исправности за термосе без наглашене
литраже.
- У наведеном делу биће извршена измена конкурсне документације

Комисија за јавну набавку

