
ПИТАЊА: 
 

1. У делу конкурсне документације  III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА под тачком 2. која обухвата додатне услове,  под 2)  тражите да понуђач 
поседује сертификат: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007  који гласи за  
продају, уградњу и поправку предметне опреме. 

 
НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:  
Да ли је прихватљиво да понуђач достави сертификате: 
*ISO 9001:2008 за следеће области: ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЉСКЕ 
ОПРЕМЕ 
* ISO 9001:2008 за следеће области: ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЉСКЕ 
ОПРЕМЕ 
* OHSAS 18001:2007 за следеће области: УГРАДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНЕ 
УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ. 
 

2. У делу конкурсне документације III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА под тачком 2. која обухвата додатне услове,  под 3) тражите: ДА 
ПОНУЂАЧ ИМА ОБЕЗБЕЂЕНУ СВОЈУ ИЛИ УГОВОРЕНУ СЕРВИСНУ СЛУЖБУ КОЈА 
ИМА ОВЛАШЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ, ДА ВРШИ 
СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ КОЈУ НУДИ ПОНУЂАЧ СА МИНИМУМ 3 СЕРВИСЕРА 
(минимум IV степен стручне спреме: 1, машински техничар, 1 електротехничар за 
термичке и расхладне уређаје и 1 елетротехничар за термичке и расхладне уређаје) 
 

НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ: 
A. Да ли Вам се подкрала грешка код услова за ( минимум IV степен стручне спреме: 1, 

машински техничар, 1електротехничар за термичке и расхладне уређаје и 1 елетротехничар 
за термичке и расхладне уређаје), с обзиром да два пута тражите електротехничара за 
термичке и расхладне уређаје?  

 
НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ: 

B. Да ли је прихватљиво да понуђач достави овлашћења од произвођача за 3 сервисера за 
сервисирање понуђене опреме невезујући се стриктно за горе тражене профиле сервисера, 
јер сматрамо да је најбитније да понуђач има обучене сервисере који поседују сертификат 
произвођача опреме и који су обучени за сервисира ње тражене опреме? 
 

3. У делу конкурсне документације  II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА под редним бројем 2) 
тражите: 

Миксер за тесто (1 ком) 
− Капцитет посуде 32 л 
− капацитет брашна /теста 17/25 кг 
− са одвојивом посудом 
− са две додатне посуде 
− са подижућом главом 
− са две брзине 
− снага мотора 1,8 kw 
− брзина окретања посуде рпм ½ брзина 12/19 



− брзина окретања спирале рпм 1 / 2 брзина 77/120 
− спирала,посуда и покривна решетка- inox 
− димензије 760x420x660 

 
НАША ПИТАЊА ГЛАСЕ: 

1) Да ли је прихватљиво да снага мотора буде у распону од 1,5 до 1,8 kw, собзиром да се и 
једна и друга снага повезују на монофазну струју? 

2) Да ли је прихватљиво да се понуде димензије 760-780x420-430x660-730/1240 mm? 
 

 
ОДГОВОР 

 
Поштовани ваша сугестија је узета у разматрање и у прилог томе извршићемо измену 

конкурсне документације за ЈНМВ 15/16.  

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 15/16 


