
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

''НАДА НАУМОВИЋ'' 

Број:6156 

 Дана:30.09.2019 год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда број:04/1-

6109 од  27.09.2019. године, Директор ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора за набавку кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за 

потребе установе  

 

Предшколска установа ''Нада Наумовић''  као наручилац, у oтвореном  поступку јавне 

набавке број: 1.1.10/19 набавка добара под називом: кухињске опреме са уградњом и 

обуком запослених за потребе Предшколске установе „ Нада Наумовић“ Крагујевац. 

Уговор о јавној набавци додељује понуђачу: 

 

Заједничка понуда '' Kvatro plus'' д.о.о Земун, ул. Градски парк  број  2,  матични 

број:20489782, ПИБ:107161439 и ''Winterhalter gastronom yu'' doo Београд, ул. 

Зрењаниски пут број  84,  матични број: 17161385, ПИБ:101822713 

 

Образложење 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 04/1-4701 од 12.08..2019  године, 

ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац, спровела  је отворен поступак јавне набавке ЈН бр. 

1.1.10/19, за набавку добара под називом: кухињске опреме са уградњом и обуком 

запослених за потребе Предшколске установе „ Нада Наумовић“ Крагујевац.  

Назив и ознака из општег речника набавки: (39220000). 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки ( portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца. 

Процењена вредност јавне набавке  износи:12.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Рок за достављање понуда био је до 13.09.2019. године до 09:00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено пристигло је: 2 

понудe и то: 

Ред. Бр. Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум     пријема Сат 

1. 5415 ''Жак'' доо Београд 13.09.2019. г 8,00 

2. 5417 Заједничка понуда '' Kvatro 

plus'' д.о.о Земун, и 

13.09.2019. г 8,20 



''Winterhalter gastronom '' doo 

Београд, 

 

Неблаговремених  понуда: нема 

Поступак  јавног отварања понуда спроведен је одмах по истеку рока за достављање 

понуда, дана 13.09.2019. године са почетком у 09:30 часова.  

Јавном отварању понуда, на основу предатог пуномоћја, присуствовали су овлашћени 

представници понуђача: ''Жак'' доо Београд и '' Kvatro plus'' д.о.о Земун носилац 

заједничке понуде. 

На спроведени поступак отварања није било примедби али је понуђач '' Kvatro plus'' д.о.о 

Земун носилац заједничке понуде тражио да се у записник о отварању понуда као 

евентуална прумедба унесе да у понуди понуђача ''Жак'' доо Београд недостаје потврда 

НБС о броју дана неликвидности која гласи на тражени  период из конкурсне 

документације, а достављена  je потврда НБС  за период од последње 3 године. Увидом у 

достављену понуду понуђача ''Жак'' доо Београд комисија за јавну набавку је утврдила да 

је понуђач доставио докуменат претраживање дужника у принудној наплати НБС са 

податком да дужник нема евидентиране  неизмирене обавезе у последње три године. 

Комисија за јавну набавку је проверила на сајту НБС и утврдила да ''Жак'' доо Београд 

није био у блокади односно није био неликвидан ниједан дан у последње  три године чиме 

ја покривен и тражени период неликвидности од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године. 

Напомињемо да је Наручилац Конкурсном документацијом предвидео да  Понуђач није 

дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама. 

Понуђени су следећи услови: 

Понуђач: ''Жак'' доо Београд ул. Панчевачки пут  број  34,  матични број:07487215, 

ПИБ:100255775  

Основни елементи понуде: 

Укупна цена 10.621.400,00 без ПДВ-а 

Укупна цена 12.745.680,00 са ПДВ-ом 

 Рок важења понуде:60 дана од дана отварања понуда 

Гарантни рок: 24 месеца  од дана примопредаје добара-опреме  

Рок испоруке :30  дана од   дана потписивања уговора 

Рок и начин плаћања је 45 дана  (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/12,68/2015 и 113/2017). 

Место и начин испоруке: ФЦЦО објекат наручиоца, инсталирано и спроведена обука на 

адреси наручиоца: Предшколске установе ''Нада Наумовић''  ул.  Саве Ковачевића бр. 30 

– вртић ''Бамби''. 

Понуђач: Заједничка понуда '' Kvatro plus'' д.о.о Земун, ул. Градски парк  број  2,  матични 

број:20489782, ПИБ:107161439 и ''Winterhalter gastronom yu'' doo Београд, ул. Зрењаниски 

пут број  84,  матични број: 17161385, ПИБ:101822713. 

Основни елементи понуде: 

Укупна цена 12.480.000,00 без ПДВ-а 

Укупна цена 14.976.000,00 са ПДВ-ом 

 Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

Гарантни рок: 24 месеца  од дана примопредаје добара-опреме  



 

Рок испоруке добара: 30  дана од   дана потписивања уговора  

Рок и начин плаћања је 45 дана  (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/12,68/2015 и 113/2017). 

Место и начин испоруке: ФЦЦО објекат наручиоца, инсталирано и спроведена обука на 

адреси наручиоца: Предшколске установе ''Нада Наумовић''  ул.  Саве Ковачевића бр. 30 

– вртић ''Бамби''. 

Стручна оцена понуда: 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је  понуде понђача ''Жак'' 

доо Београд неприхватљива из следећих разлога: 

Наручилац је конкурном документацијом  у оквиру додатних услова захтевао достављање 

доказа којима се недвосмислено доказује да  понуђена опрема мора да одговара 

техничким карактеристикама задатим у конкурсној документацији односно да су  понуђена 

добра усаглашена са описима траженим техничком спецификацијом.Наручилац истиче 

следеће: 

1. Увидом у понуду понуђача ''Жак'' доо Београд комисија за јавну набавку наручиоца 

утврдила је да  за добро наведено у техничкој спецификацији под редним бројем 3 Полу-

Аутоматски Парно-Конвекцијски апарат, капацитета 6 X ГН 1/1. утврђени су следећи 

недостаци и неправилности и то: 

- Техничким описом тражено је да апарат поседује температурни опсег за ''Врућ ваздух'' и 

''Комбинацију'' од: 30 - 300 º C а увидом у документацију произвођача Convotherm и 

понуђеног модела  C4Et 6.10EB, утврђено је да предметни модел располаже 

температурним опсегом на режиму ''Врућ ваздух'' и ''Комбинацију'' од: 30 - 250 º C, па 

самим тим не испуњава тражене могућности. 

- Техничким описом је под редним бројем 4  у оквиру ''5 медија термичке обраде'' тражено 

је и ''Варио кување ''са температурним опсегом од   30 – 99 º C, које у приложеном 

техничком листу за понуђени модел Convotherm C4Et 6.10EB,није пронађено. 

- Наведени податак  о захтеваном ''прецизно мерење и регулација влажности уз помоћ 

сензора за мерење и аутоматском регулацијом у комори за термичку обраду намирница'', 

није пронађен у приложеном  техничком листу за понуђени  модел Convotherm C4Et 

6.10EB као прецизан и адекватан. 

- Захтевану техничку  карактеристику '' Cool Down''- систем за   брзо хлађење 

унутрашњости коморе, није пронађена у приложеној документацији за  модел Convotherm 

C4Et 6.10EB 

-Техничким описом  јасно је наведен захтев за ''аутоматским прањем средствима у 

чврстом стању'', а у приложеној документацији за модел  Convotherm C4Et 6.10EB, 

образлаже се начин прања са средствима у течном стању, па самим тим захтев није 

испуњен. 

- Захтевану техничку карактеристику за ''ЛЕД осветљен дисплеј видљив и са веће 

удаљености'',није пронађен у техничком листу за модел Convotherm C4Et 6.10EB 

- Конкурсном документацијо и техничким описом трежен је'' Полу-Аутоматски Парно-

Конвекцијски апарат, капацитета 6 X ГН 1/1, док је увидом у приложени технички лист и 



интернет страницу произвођача https://www.convotherm.com/. модела Convotherm C4Et 

6.10EB, установљено да је понуђени модел из серије аутоматских конвектомата. 

На основу свега горе наведеног комисија за јавну набавку закључује да понуђени модел 

модела Convotherm C4Et за добро наведено у техничкој спецификацији под редним 

бројем 3. не испуњава захтеване техничке карактеристике. 

2. Увидом у понуду понуђача ''Жак'' доо Београд комисија за јавну набавку наручиоца 

утврдила је да  за добро наведено у техничкој спецификацији под редним бројем 12. 

Минисни орман утврђени су следећи недостаци и неправилности и то: 

- Захтеване техничке карактеристике:'' ЛЕД осветљење, Самоотапање, 3 полице подесиве 

са носачима, 4 точка од којих су два са блокадом или подесиве inox ногице'' нису 

пронађене у достављеним доказима понуђача. 

3.Дана 19.09.2019 године путем мелја понуђачу ''Жак'' доо Београд достављен је Захтев 

за додатно објашњење за позицију 36 – Професионална машина за прање белог посуђа и 

чаша.Како је понуђач ''Жак'' доо Београд   у делу  ''техничке спецификације ''  за наведену 

позицију 36 – Професионална машина за прање белог посуђа и чаша навео два 

произвођача: HOBART i WINTERHALTER а  доставњени су   доказ о испуњености додатних 

услова за позицију 36 и то: 1.Сертификат  произвођача  ISO 9001:2008,  или одоварајући  за 

једног произвођача  HOBART. 2. Као доказ о испуњености додатног услова да има 

обезбеђен овлашћен сервис на територији РС за позицију 36.  достављена је 

Декларација- Изјава произвођача да је званични  сервис у Србији за комплетну 

професионалну производну линију једног произвођача HOBART. 

 Дана 24.09.2019 године понуђач ''Жак'' доо Београд доставио је одговор на захтев за 

додатно објашњење. 

Достављеним одговором понуђач ''Жак'' доо Београд потврдио је наводе наручиоца да је 

за једну позицију 36 – Професионална машина за прање белог посуђа и чаша у ''техничкој 

спецификацији'' навео два произвођача HOBART i WINTERHALTER  као и чињеницу да ја за једну 

позицију 36- Професионална машина за прање белог посуђа и чаша доставио доказе о 

испуњености додатних услова за позицију 36 и то: 1.Сертификат  произвођача  ISO 

9001:2008,  или одоварајући  за једног произвођача  ''HOBART''. 2. Као доказ о испуњености 

додатног услова да има обезбеђен овлашћен сервис на територији РС за позицију 36. 

доставио је Декларацију- Изјаву произвођача да је званични  сервисер у Србији за 

комплетну професионалну производну линију једног произвођача ''HOBART''. Наводећи да 

конкурсном документацијом наручилац није прецизирао за који део из техничке 

спецификације за позицију 36. треба да достави тражене доказе. 

Koнкурсном документацијом наручилац је јасно  и недвосмислено прописао  да је понуђач 

у обавези да испуни додатне услове и то достављањем следећих доказа: 

'' Доказ:-За  добро  под  редним  бројем  36  доставити  Сертификат  произвођача  ISO 

9001:2008,  или одоварајући.'' 

''3. Да има обезбеђен овлашћен сервис на територији РС или да има уговор са најмање 

три сервисера са лиценцом произвођача  чију опрему нуди као произвођач за наведена 

добра (или други правни основ из ког се на недвосмислен начин може утврдити правни 

однос између понуђача и овлашћеног сервиса/сервисера са лиценцом), за добро 

наведено у техничкој спецификацији под редним бројем: 36'' 

https://www.convotherm.com/


''Доказ: 

- Уколико се као доказ доставља уговор између понуђача и овлашћеног сервиса 

неопходно је доставити уговор о пословно техничкој сарадњи (или други правни основ из 

ког се на недвосмислен начин може утврдити правни однос између понуђача и 

овлашћеног сервиса) и изјаву или потврду произвођача да је наведени сервис овлашћен 

за поправке добара од тог произвођача. 

- Уколико се као доказ достављају уговори између понуђача и сервисера са лиценцом 

неопходно је доставити минимум три уговра из којих се може утврдити правни однос 

између понуђача и сервисера и доставити лиценце/сертификате произвођача да су 

наведена лица овлашћени сервисери за поправке добара од тог произвођача.'' 

На основу горе наведеног комисија за јавну набавку је констатовала да приликом 

достављања понуде као и приликом достављања додатног појашњења од стране 

понуђача, понуђач ''Жак'' доо Београд   није доставио доказ о испуњености додатних 

услова тражене конкурсном документацијом а који се односе на позицију 36. 

Професионална машина за прање белог посуђа и чаша односно није доставио: 

1.Сертификат  произвођача  ISO 9001:2008,  или одоварајући  за произвођача  
WINTERHALTER.   

 Такође није доставио и  доказ о испуњености додатног услова да има обезбеђен 

овлашћен сервис на територији РС или да има уговор са најмање три сервисера са 

лиценцом произвођача  чију опрему нуди као произвођач за наведена добра (или други 

правни основ из ког се на недвосмислен начин може утврдити правни однос између 

понуђача и овлашћеног сервиса/сервисера са лиценцом)  за позицију 36. за произвођача  
WINTERHALTER.   

Како је наручилац Конкурсном документацијом у оквиру додатних услова, захтевао  да 

понуђачи уз понуду доставе доказе којима се недвосмислено доказује усаглашеност 

понуђених добара са зхтевима техничке спецификације конкурсне документације за 

предметну набавку комисија за јавну набавку истиче следеће:  

-Увидом у понуду понуђача ''Жак'' доо Београд комисија за јавну набавку је утврдила да је 

понуђач за добро наведено у техничкој спецификацији под редним бројем 36- 

Професионална машина за прање белог посуђа и чаша за понуђену машину произвођача 

''HOBART'' , модел ''FP''  понуђач доставио каталог и Упутство за инсталацију машине 

''HOBART'', који не садржи следеће податке који су тражени конкурсном документацијом 

тачније у техничкој спецификацији и то: 

-Захтевани ''Теоретски капацитет мин.40/30/26 корпи на сат, као и брзи програм од мин.60 

корпи/сат'' из достављених доказа декларисаног произвођача ''HOBART'', модел ''FP''  се 

јасно види да машина има капацитет од 45/24/21 корпи на сат и да нема наведено да има 

брзи програм и колико корпи пере у том програму. 

-Захтевано ''горње и доње прање S-форме од рециклиране пластике'' –нема података 

-Захтевано да је ''Уграђена функција WLAN и LAN за аутоматски пренос оперативних 

података'' не постоји у достављеној документацији, већ понуђена машина модел 

''HOBART'',  ''FP''  има USB прикључак –вишенаменски излаз као приступ до спољних 

уређаја 

-Захтевани ''Систем машине са паметним дисплејом осетљивом на додир преко једног 

дугмета самодескриптивним сликама се бира врста посуђа које се пере а снага прања се 

аутоматски регулише као и потрошња средства за прање и време прања'' из доставњених 



докумената се види да понуђена машина има контролни панел visiotronik који ''све 

неопходне информације се појављују на великом дисплеју, и у виду текста, и у облику 

симбола'', али не и захтев '' самодескриптивним сликама се бира врста посуђа'' 

Захтевано да машина 

Како понђач достављеним доказима није доказао да понуђено добро, машина ''HOBART'', 

модел ''FP''  не испуњава све карактеристике захтеване техничком спецификацијом, то 

утврђени недостаци имају карактер недостатака због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде. 

4. Увидом у понуду понуђача ''Жак'' доо Београд комисија за јавну набавку наручиоца 

утврдила је да  за добро наведено у техничкој спецификацији под редним бројем 33. 

конобарска колица није достављен доказ о испуњености додатних услова којим се 

недвосмислено доказује да  понуђена опрема мора да одговара техничким 

карактеристикама задатим у конкурсној документацији односно није доставио каталог или 

извод из каталога произвођача опреме. 

5. Увидом у понуду понуђача ''Жак'' доо Београд комисија за јавну набавку наручиоца 

утврдила је да  за добро наведено у техничкој спецификацији под редним бројем 51. 

РРасхладни орман 1400 литара са двоја врата: утврђени су следећи недостаци и 

неправилности и то: 

- Захтевана ''Корисна запремина: 1300 литара'' из доставњених доказа се види да је 

понуђач понудио корисну запремину:1400 литара 

- Зазтеване техничке карактеристике: ''Пластифициране жичане решетке ГН 2/1 ( 3 ком) 

подесиве по висини, Електронски регулатор аутоматског рада, Динамичко хлађење, 

Отапање испаривача електричним грејачима, Присилно испаравање кондензоване воде, 

Расхладно средство обавезно да буде еколошко'' нису пронађене у достављеним 

доказима понуђача. 

Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је  понуде понђача 

Заједничка понуда '' Kvatro plus'' д.о.о Земун, ул. Градски парк  број  2,  матични 

број:20489782, ПИБ:107161439 и ''Winterhalter gastronom yu'' doo Београд, ул. Зрењаниски 

пут број  84,  матични број: 17161385, ПИБ:101822713 прихватљива. 

На основу критеријума ''најнижа понуђена цена'' извршено је рангирање прихватљивих 

понуда на следећи начин: 

1. Заједничка понуда '' Kvatro plus'' д.о.о Земун и ''Winterhalter gastronom yu'' doo Београд 

 
Комисија за јавну набавку после спроведене стручне оцене понуда, констатује да је 

најповољнију понуду за набавку кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за 

потребе установе дао понуђач: Заједничка понуда '' Kvatro plus'' д.о.о Земун и ''Winterhalter 

gastronom yu'' doo Београд,  који ће предметну јавну набавку реализовати: а) заједно  

и предлаже наручиоцу његов избор. 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 



Правна поука 

Понуђач који  сматра  да  су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, 

може да покрене поступак за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања ове 

Одлуке на Портали јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а 

копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или 

препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 

120.000,00 динара на текући рачун Буђета Републике Србије бр.840-3678845-06,шифра 

плаћања: 153 или 253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права.  

 

 

                                                                                             Директор 

                                                                                                           ______________ 

 

 

 

 

 

 

 


