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ПИТАЊА:
1. Позиција ред.број 3. Полу-аутоматски парно-конвекцојски апарат,капацитет
ГН 1/1
У техничкој спецификацији стоји да уређај треба да има :5 медија техничке обраде , температурна
Функција од 30ºC-300 ºC
1.Пара 100 ºC
2.Врућ ваздух 30 ºC-300 ºC
3. Комбинација 30 ºC- 300ºC
4. Варио кување 30 ºC-99 ºC
Наше питање гласи :
1.Да ли је за наручиоца прихватљива паро-конвекцијска пећница са 6 медија техничке
Обраде, температурне функције од 30 ºC-250 ºC:
1.Пара од 30 ºC -130 ºC
2.Врућ ваздух 30 ºC-250 ºC
3. Комбинација 30 ºC- 250ºC
4. регенерација 120 ºC-160 ºC
Хтели би да нагласимо да на тржишту Србије постоје конвекцијске пећнице најновије генерације
код којих је примењен затворен систем кувања без присуства кисеоника у комори кувања ( штеди
се енергија, не загађује се кухињска енергија и идеалан је за микс припреме хране у уређају).Због
Тога нема потребе да температура иде преко 250 ºC
2.У техничкој спецификацији тражи се да уређај има минимум 100 програмских места са 6
(шест) могућих степени подешавања-контроле.
Наше питање гласи :
1.Да ли је прихватљива и пећница са 99 програмских места и са 9 степени подешавања контроле
3. У техничкој спецификацији тражи се аутоматски систем чишћења са 3 програма чишћења и
средствима за чишћење и испирање у чврстом стању.

Наше питање гласи :
1. Да ли је прихватљив и потпуно аутоматски систем чишћења коморе кувања са 3 ( три )
модалитета:ЕCО –NORMAL –EXPRESS сваки са 4 нивоа интензитета чишћења са течним
детерџентима( детрџент за чишћење и испирање аутоматски повлачи пумпма тако да оператер корисник не долази у контакт са детерџентом).
4.У техничкој спецификацији стоји да димензија треба да буде 847х771х782 мм
С обзиром да нисте дали никаква одступања у димензијама наше питање гласи :
1.Да ли је поред задате димензије прихватљива и димензија 845х792х786 мм
Позиција 9: Машина за сечење хлеба :
У техничком опису стоји: монофазна 50Hz/230V,о,55 Kw,
Дебљина резања шните 10/13 /16/20 мм ,32 ножа
Димензија машине 650х820х1100 мм
Поштовани,
Хтели би да нагласимо да дебљина резања шните 10/13/16/20 мм или 15 мм постоји као варијанта
.Значи Ви би требало да се определите коју дебњину шните хоћете ( обично је то 15 мм за децу
предшколског узраста ) не може да стоје 4 варијанте дебљине, односно може да буде само
једна.С тога, наше питање гласи:
1.Да ли вам је прихватљива дебљина шните од 15 мм, са 32 ножа као што сте имали у претходно
спроведеном поступку јавне набавке који се сада понавља.
2.Да ли је, поред задате димензије машине 650х820х1100 мм,а нисте дали никаква одступања,
прихватљива и димензија 700х680х1100 мм
Позиција ред. Бр. 12: Минусни орман
Температурни режим - 10 ºC/-20 ºC
-Спољашне димензије 680х700х2010 мм
-Капацитет 500Л
-Снага 600 W
Наше питање гласи .
1. да ли је поред задатог температурног режима -10 ºC/20 ºC, прихватљив и температурни режим
18 ºC/-22 ºC
2. Да ли је поред спољашње димензије 680х700х2010 мм. рихватљива и димензија
710х700х2030мм
3. Да ли је поред капацитета од 500 Л прихватљив и капацитет од 600 Л
4.Да ли је поред снаге од 600 W, прихватљива и снага од 650 W
Позиција ред. Бр. 27 Електрични кипер 60 Л
-Димензије кипера 800х800х900 мм
-Тежина 118 кг
-Прикључна снага до 6 К w
Поштовани,
Очито да је дошло до техничке грешке у дубини кипера од 800мм, та дубина у термичкој опреми
не постоји .Постоје дубине 700 или 730 мм или, пак дубина 900 мм.
Наше питање гласи :
1.Да ли је прихватљив кипер чија је дубина 700-730 мм
2. Да ли је поред задате тежине од 118 кг, прихватљив и кипер тежине 136 Кг
3.Да ли је, поред задате прикључне снаге од 6К w, прихватљива и снага од 10К w
Позиција ред. Бр. 36 : професионалана машина за судове за прање белог посуђа и чаша

У техничкој спецификацији стоји теоретски капацитете мин. 40 /30 /26 корпи /ч, као и брзи програм
мин. 66 корпи/ч.
Наше питање гласи :
1.Да ли јепоред задатог капацитета од 40/30/26 корпи /ч, прихватљива и машина чији је
капацитет, 40/20/10 корпи/ч + специјални циклус
2.Да ли је поред димензије максимум 600х650х780 мм прохватљива и димензија машине
600х603х825 мм
3. Да ли је поред функције WLAN i LAN за аутоматски пренос података ( узгред, не знамо шта
значи WLAN LAN) прихватљив и USB прикључак за пренос података .
Поштовани,
С обзиром да сте техничке крактеристике писали по немачком произвођачу машина за судове
WINTЕRHALTER, а нисте дали никаква одступања, испада да искључиво понуђач који понуди
WINTЕRHALTER машину може да буде одговарајући и прихватљив, па сте на тај начин
неоправдано ограничили ефективну конкуренцију међу поуђачима јер стрикно прописивање
техничких карактеристика , које понуђено добро, машина за прање судова треба да поседује, има
за последицу неоправдано ограничавање конкуренције међу понуђачима. Такође, представља и
дискриминацију свих оних понуђача који не могу да понуде машину за судове произвођача
WINTЕRHALTER, али могу да понуде машину других немачких произвођача који су еквивалент
немачком произвођачу WINTЕRHALTER и који у потпуности могу да испуне потребу наручиоца у
погледу квалитета прања посуђа, али са незнатним одступањима у самим техничким
карактеристикама.
Осим тога, из конкурсне документације се не може закључити, зашто тражена машина мора имати
стриктно задате техничке захтеве.
Позиција 51 : расхладни орман 1400 Л са двоја врата
Димензија 1400х860х2065 мм
С обзиром да исте навели ниаква одступања у димензијама ,а на тржишту Србије постоје многи
увозници расхладних ормана од 1400 Л,али се разликују по димензијама, наше питање гласи :
1. да ли јепоред задате димензије
димензија, 1420х800х2030/2100 мм

1400х860х2065 мм, прихватљив расхладни орман чија је

ОДГОВОР:
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ГН 1/1
1. Наручилац остаје при захтеву датом у техничкој спецификацији да уређај треба да има 5
медија термичке обраде,и температурни опсег од 30ºC до 300 ºC, јер температура од 300
ºC гарантује пуну резерву капацитета и код комплетног пуњења уређаја, и са намирницама
које нису исте тежине и величине, обзиром на чињеницу да што је ваздух топлији,то више
влаге може да поднесе,као и што је температура већа, мање је времена потребно за
припрему намирница, што доприноси бржем сједињавању протеина у месу, како би се
очувала сочност, интезивна арома и боја, румене кожице, и хрскавост. Краће време
припреме доприноси и мањем губитку тежине приликом печења.Доприноси већој уштеди
топлотне енергије и бржи поврат задате температуре код мешовитог пуњења и чешћег
отварања врата.
2. Прихватљиво је да уређај има 99 програма, није прихватњиво да уређај има више степена
подешавања контроле од прописане у техничкој спецификацији, јер мањи број корака
омогућава флексибилност без компликованих процедура и лакшег прилагођавања сваком
кориснику, како бе самим тим меморисани програми били прилагодљиви и код
променљивих кличина пуњења.

3. Наручилац остаје при захтеву датом у техничкој спецификацији за аутоматским пуњењем
уређаја уз употребу средстава за прање у чврстом стању што гарантује хигијенску
чистоћу,оптималну заштиту руковаоца , мању потрошњу енергената, сматрајући да је течно
средство за прање изложено спољашњем утицају и условима у кухињи, са логичном
чињеницом да је лако запаљиво и недовољно безбедно јер га треба сместити поред или
испод уређаја.
4. Дозвољено је одступање у димензијама за + 3%.Наручилац у том делу врши измену
конкурсне документације у делу спецификације предметне набавке.
2. Позиција 9: Машина за сечење хлеба :
Поред наведених 4 варијанте дебљине резања шнита прихватљива је и дебљина шнита од 15мм
Дозвољено је одступање у Димензијaма +5%
Наручилац у том делу врши измену конкурсне документације у делу спецификације предметне
набавке.
3. Позиција ред. Бр. 12: Минусни орман
Температурни режим може бити: од минус10/18 до минус 20/22
Спољне димензије +5% од тражених димензија
Снага од 600 до 650w
Капацитет од 500 до 600 л
Наручилац у том делу врши измену конкурсне документације у делу спецификације предметне
набавке.
4.Позиција ред. Бр. 27 Електрични кипер 60 Л
Да ради се о техничкој грешци, дубина кипера је 700мм,
Што се тиче тежине уређаја може бити и тежи од тражене стим да задовољи остале техничке
карактеристике.
Што се тиче прикључне снаге дозвољено одступање може бити од 6 кw до 7кw, због расположивог
капацитета снаге у самом објекту.
Наручилац у том делу врши измену конкурсне документације у делу спецификације предметне
набавке.
5.Позиција ред. Бр. 36 : професионалана машина за судове за прање белог посуђа и чаша
Техничком спецификацијом је захтеван капацитет машине за прање посуђа 40/30/26 корпи/ч, као и
брзи програм мин. 66 корпи/ч из разлога стварних потреба установе, Ово је потреба у вртићима
који имају потребе за брзим и ефикасним прањем већег капацитета тањира и тембала. У таквим
установама немамо могућност куповине већих машина па би овако брзи програми прања могли
задовољити потребе.
Није прихватљиво понудити машину која има мање капацитета од захтеваних.
Прихватљиво је да се понуди машина већих димензија од захтеваних техничком спецификацијом
јер је просторно могуће сместити и машину веће висине.
У циљу лакше контроле и праћења рада машине за прање посуђа захтеваних је да се понуди
машина која има могућност повезивања WLAN или LAN конекцијом која одговорном особљу даје
битне информације за рад машине (температуре прања, недостатак детерџента или проблеме у
раду)Пренос података USB-ом није прихватљив јер не врши пренос података у реалном времену,
већ захтева да особа дође до машине и изврши пребацивање података и тек онда погледа
информације о раду машине.
Позиција 51 : расхладни орман 1400 Л са двоја врата
Задате димензије могу одступати +5%
Наручилац у том делу врши измену конкурсне документације у делу спецификације предметне
набавке.

