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На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама 
(„Службени Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској 
Митровици, Планинска бр. 1, дана 28.11.2014. године упућује 
 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 
У  поступку јавне набавке  добара бр 4/2014 – машине за прање лонаца и кухињског 

прибора 
 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке добара – машине за прање 
лонаца и кухињског прибора је поставио следећа питања: 
 
 “Увидом у конкурсну документацију за набавку 4/2014,  као предмет јавне набавке 
означили сте: 
 

- Машину за прање лонаца и кухињског прибора. 
 
Указујемо да у наведеној документацији постоје недостаци и иста је, овако како је сада 
написана у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама. Наиме, према 
спецификацији са описом добра које тражите, навели сте податке који су тенденциозно 
писани тако да је потпуно јасно да се ради о подацима за модел машине одређеног 
произвођача и то Winterhalter модел  GS650 и омекшивачу воде Duomatic 3 истог 
произвођача, а што је све у супротности са одредбама члана 10,70,71 и 72 Закона о 
јавним набавкама. Овим се бавимо више деценија и познајемо све важније 
произвођаче ове робе на свету и осим напред наведеног произвођача, ни један други 
произвођач не може задовољити описе машина које сте ви дали у спецификацији.  
 
На исти овај начин је поступљено и приликом расписивања јавног позива за Вашу 
набавку мале вредности – добара: професионалне машине за прање лонаца, кухињских 
алатки и плехова ЈН бр. 2/2013, која је оборена, а што вам је познато. Овај пут је 
тенденциозно мало измењен назив јавне набавке и нешто су додати тражени подаци, с 
тим да је и то учињено тако да се искључује конкуренција и да ни један други 
произвођач не може да понуди робу. 
 
Ово наводимо из следећих разлога: 

 У делу где описујете  димензије машине навели сте да тражите димензије 
750х870/1300х1787/2205мм+-5%. Међутим, иако сте овај пут додали +-5%, јасно је и 



вама, а и свима другима који се баве овим послом, да се и код таквог одређења може 
према задатим димензијама понудити само модел машине произвођача Winterhalter и то 
модел  GS650. Ово стога што су корпе 608х672 специфичност само овог немачког 
произвођача, а сви други произвођачи на свету имају корпе које су прилагођене 
међународним стандардима и то корпе 550х660, 700х700, 850х725 и 1350х729мм.  

Сходно томе, ако се понуди на пример најприближнија димензија коју ви тражите 
700х700мм, то је јасно да би машина била димензија цца 840х870/1285x1790/2050 
мм.Ширина 840 мм,дубина 870 мм,1285 дубина код отворених врата,1790 висина и 
2050 висина код отворених врата. То значи била би била  шира 12% или цца 
90мм/корпа Winterhalter широка 608 мм а остале 700 мм/ од мере коју ви тражите, а 
остале мере би се код већине произвођача уклопиле у одступање од 1-8% од ваших 
тражених. Поставља се питање колике је важности тако прецизна димензија коју ви 
тражите. Дужни сте да дате образложење из ког разлога би таква минимална 
одступања, која су напред назначена, вама била неодговарајућа. Уколико тако не бисте 
поступили или уколико не бисте изменили у овом делу конкурсну документацију, 
кршите одредбу члана 70 став 1 Закона о јавним набавкама која јасно говори о 
обавезама наручиоца приликом означавања карактеристика тражене робе и могућа 
одступања која би задовољила потребе наручиоца.  

Стога, молимо да се изјасните о следећем:  

1.1.Молимо Вас да одговорите да ли прихватате да се конкурсна документација измени 
утолико што би уместо ознаке „+-5%“, стајало „цца“код описа одступања у димензији 
машине.  

Потребно је дати образложење из ког разлога би напред означена минимална 
одступања у димензијама, која су напред назначена, вама била неодговарајућа, а све 
имајући у виду  одредбу члана 70 став 1 Закона о јавним набавкама која јасно говори о 
обавезама наручиоца приликом означавања карактеристика тражене робе и могућа 
одступања која би задовољила потребе наручиоца.  

Уколико су у питању баш толико прецизне просторне потребе наручиоца, наручилац је 
дужан да када се позива на своје просторне потреба да могућност понуђачима да 
изврше увид у простор где ће бити опрема (што је иначе уобичајено код таквих 
ситуација), те да са позивањем на оквирне димензије и карактеристике уз ознаку „цца“ 
или „одговарајуће“ распише јавну набавку, чиме се обезбеђује конкуренција у складу 
са наведеним законским одредбама. 

1.2. Молим Вас да одговорите  која је важност податка који тражите „висина отвора без 
корпи минимум 830мм“, с обзиром да је ово опис отвора без врата код машине 
произвођача Winterhalter и то модела  GS650, а све имајући у виду да је јасно да 
машина не може радити без врата и да овај податак не може имати никакву важност у 
функционисању машине, осим као карактеристика да се елиминишу остали 
понуђачи.Оригинални податак је 840 +-20 мм и означава меру као на слици/у прилогу 
слика из оригиналног каталога Winterhalter/.  Зато предлажемо да брише ,,висина 
отвора без корпи минимум 830 мм,, -видите прилог 1.2. 

1.3. Молим Вас да одговорите шта значи да машина има „хладно предиспирање“, а да 
потом наводите и да машина има „термичку блокаду“.  Ово је потупна бесмислица, 



стога што је свима који се баве овим послом јасно да машина не сме да врши испирање 
хладном водом. То није у складу са HACCP стандардима, а није у складу ни са нашим 
санитарним прописима. Стога, све машине за професионалну употребу реномираних 
произвођача имају након прања паузу од неких 5 секунди и потом креће испирање, са 
наравно топлом водом и све је то испрограмирано.  

Стога, предлажемо да тај опис код машине појасните, прецизирате или уместо напред 
наведеног означите „да машина треба да има паузу пред испирањем“ или обришете ту 
реченицу ,,Машина треба да има хладно предиспирање,,. 

1.4. Даље, што се тиче конкурсне документације везане за омекшивач воде, јасно је 
да је и овог пута коришћен каталог произвођача Winterhalter и то за модел омекшивача 
воде Duomatic 3, те су преписане карактеристике робе која је предмет јавне набавке.  

Овај модел омекшивача воде подржава тражени модел машине Winterhalter  GS650. 
Сходно томе, ако би се понудио неки други модел машине који рецимо захтева  нпр. 
35лт/мин воде на 1,5 бара/ овај омекшивач подржава 30 лт/мин/, настао би проблем и 
тај омекшивач воде не би могао да задовољи потребе те друге машине. 

 Сходно томе, а у смислу члана 10,70,71 и 72 Закона о јавним набавкама, предлажемо 
да се цео одломак „омекшивач воде“ у документацији замени текстом: 

- „Омекшивач воде треба да у потпуности подржава рад понуђене машине 
обезбеђујући потребну количину воде и да пружа континуиран рад “. 

Ова питања смо поставили у складу са одредбама члана 63, 71 и 72, као и одредбе члана 
149 Закона о јавним набавкама.  

Молимо Вас да одговорите на постављена питања, те имајући у виду напред наведене 
нејасноће да продужите рок за подношење понуда како би се могла припремити 
кавалитетна документација заинтересованих понуђача“. 

 
Одговори на питања: 
 
1.1.Сходно потребама Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици, а на основу 
прикупљених понуда и испитивања тржишта,  расписане су техничке карактеристике производа 
за који смо исказали потребу и тражена је димензија машине 750x870/1300x1787/2205мм±5%, 
што представља довољно одступање од траженог модела. 
Приликом описа машине Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици се водио општим 
правилима о техничкој спецификацији у оквиру члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
који гласи: „Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона 
представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у 
којима су предвиђене описане карактеристике добара, услуга или радова. Оне морају 
омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан 
и који одговара потребама наручиоца“. 

 
- Можете понудити машину која има димензије 750x870/1300x1787/2205мм ±12%. 

 



1.2. Сходно потребама прања, и димензији пекарских плехова и алата минимум 600x800мм 
расписали смо јавну набавку са траженим карактеристикама „да машина има висину отвора без 
корпе минимум 830mm“, чиме Вам је дата могућност да понудите сваку машину код које је 
висина уметања већа од 830mm (без корпе). 

 
Треба да понудите машину код које је минимална висина уметања посуђа 830 mm. 

 
1.3. Техничком спецификацијом је тражено да „машина треба да има хладно предиспирање“ 
што апсолутно задовољава HACCP стандард у делу предиспирања. То подразумева да машина 
пре почетка процеса прања изврши испирање посуђа хладном водом, а затим сходно HACCP 
стандарду врши прање са температуром од 60°C и након тога по HACCP стандарду врши 
испирање са температуром од 85°C. 
Техничком спецификацијом је тражено да машина има „термичку блокаду бојлера за 
обезбеђење потребне температуре испирања“, што је у сагласности са HACCP стандардом. 

 
Потребно је да понудите  машину која има хладно предиспирање. 

 
1.4.Техничком спецификацијом је тражено да понудите омекшивач воде  који има капацитет 
протока на 1,5 бара улазног притиска 30 лит/мин, и да има континуирану припрему воде, са две 
патроне. 

 
Сходно Вашем захтеву можете понудити Омекшивач воде чије време трајања регенерације 
континуирано – са две патроне, са капацитетом протока на 1,5 бара улазног притиска минимум 
30 лит/мин. 
 
 У вези датих појашњења и одговора биће извршена  одговарајућа измена и допуна 
конкурсне документације предметне набавке .     

 
 
Комисија за јавну набавку 


