
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 16/2018 – Набавка и монтажа апарата и 

уређаја за кухињу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

У конкурсној документацији у обасцу техничких карактеристика машина за прање посуђа 

за коју сте се определили у погледу техничких карактеристика (спецификација) на следећи 

начин: 

„Са уграђеним дозатором за средство испирања и средство прања; Теоретски капацитет: 

мин. 60/30/15 корпи/сат – 3 програма прања; Са могућношћу прилагођавања програма 

прања преко параметара; Димензије мин. 620x750x1400/до маx. (са отвореном хаубом) 

1980 мм; Вредност електричне енергије – 400В/3Н-/50-60Хз, осигурач 25А, укупна снага 

прикључка 10,2-13,2кW; Задњи зид од иноx-а;Висина уметања посуђа мин. 440 мм, 

хигијенски носач корпи, величина корпе мин. 500x500 мм; Запремина танка маx. 36лит; 

Потребна количина воде за испирање маx. 2,5лит; Вишенаменски излаз као интерфејс до 

екстремних уређаја; Термичка блокада за хигијенску безбедност (температура танка мин. 

60°Ц, температура испирања мин. 85°Ц; Хигијенски резервоари израђени дубоким 

извлачењем са хигијенским грејачима;Уграђена пумпа за избацивање воде, пумпа за 

подизање притиска, сензор цурења; Стандардна опрема машине:Елиптична поља прања са 

специјаним геометриским млазницама, четворструки систем филтрирања запљане воде 

(површинско сито, мрежаста корпица, филтер за нафинију нечистоћу и усисно сито 

пумпе),  активно управљање енергијом;Електронско управљање са дисплејом кодираним 

бојама,  програм самопрања, показивач недостатка детерџената и средстава за испирање, 

хауба са местом (зубом) за заустављање, аутоматски старт хаубе, ниво шефа кухиње је 

заштићен пин кодом, ниво за сервисера застићен пин кодом,  интегрисан дневник за 

грешке; сертификат произвођача ISO 9001:2015 или одговарајуће, ЦЕ сертификат или 

одговарајуће; Омекшивач воде –  интелигентна аутоматика која покреће процес 

регенерације улошка у зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за 

време најниже потрошње; Сразмерна регенерација јоноизмјењивачког улошка (зависно од 

степена потрошње); Робусна конструкција главе је отпорна на велика одступања 

хидрауличког притиска и лошији квалитет воде из мреже (нпр. висок ниво механичких 

нечистоћа, гвожђе, итд.); Дигитални панел са ЛЦД екраном; Константна контрола 

параметара рада јединице; Константан приказ протока пречишћене воде; Материјал – 

резервоар са улошком од стаклених влакана, резервоар за со и поклопац од пластике; 

Капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска)18 лит/мин до 23 лит/мин;  

Температура дотока макс. 49°Ц; Начин рада - аутоматска регенерација покретана преко 

електронског контролера са напајањем струје 230В; УЛАЗНИ СТО са узвишеном ивицом 

од мин. 15мм, са вођицама за корпу од 500мм и једноделним судопер базеном, димензије 

1200x700x850мм. Израда ИНОX-а, мин. 1мм дебљине, дубоким извлачењем; ИЗЛАЗНИ 

СТО са узвишеном ивицом од мин 15мм, са вођицом за корпу од 500мм, димензије 

625x700x850мм израда ИНОX, мин 1мм дебљине, дубоким извачењем; ТУШ БАТЕРИЈА 

са славином и мешачем воде, која се качи на улазни сто машине; Kорпа за прибор пвц 8-

делна (1 ком), корпа за тањире 6-делна 500x500м ( 1 ком), корпа за тањире 8-делна 

500x500м ( 1 ком); „ 

Као доказ о испуњености овако одређене техничке спецификације педвидели сте да 

понуђач достаи извод из каталога за сваку позицију понаособ тако да се јасно и 



недвосмислено може утврдити да понуђено добро испуњава захтеве све техничке 

карактеристике, са сликом производа и модела понуђеног добра. 

Увидом у каталог произвођача „Winterhalter“ , НЕмачка, може се утврдити идентичне 

техничке карактеристике које су тражене. Указујемо да сте сачињавањем техничке 

спецификације на наведени начин односно навођењем техничких карактеристика које 

означавају једино и искључиво „машину за прање посуђа са хаубом“ произвођача 

„Winterhalter“, поступили супротно одредби члана 72 став 1 ЗЈН, одредби члана 70 став 1 

имајући у виду одредбу члана 3 став 1 тачка 32 ЗЈН да би једино понуда понуђача који 

понуди „машину за прање посуђа са хаубом“ произвођача „Winterhalter“ могла да има 

статус одговарајуће понуде, на који начин сте неопрадно ограничили конкуренцију међу 

понуђачима јер стриктним и такстативним навођењем техничких карактеристика које 

понуђено добро („машину за прање посуђа са хаубом“) мора да поседује, има за последицу 

неоправдано ограничавање конкуренције међу понуђачима и дискриминацију свих оних 

понуђача који би могли да понуде тражено добро „машину за прање посуђа “ истог или чак 

бољег нивоа квалитета и функционалности са напреднијим решењима и које добро у 

потпуности може испунити потребу наручиоцаили другог произвођача и који не испуњава 

стриктно и објективно постављене техничке спецификације произвођача „Winterhalter“, 

поготов имајући у виду затупљеност машина на тржишу Србије и других реномираних 

произвођача као што су Хобарт из Немачке, Меико из Немачке и други.  

С обзиром на врсту поступка и предмет јавне набавке и како би реалну могућност да 

учествују и поднесу одговарајућу понуду имали и понуђачи који би понудили „машину за 

прање посуђа са хаубом на подизање“ али другог произвођача са приближним 

вредностима истог или чак боље нивоа квалитета и функционалности. Молимо Вас да 

потврдите да је прихватљиво: 

 Машину другог произвођача напредније технологије која има систем финих филтера, 

вода прања континуирано пролази кроз систем филтера, током циклуса прасња већина 

честица нечистоће се уклања роком прве фазе пражњења, било које преостале честице 

нечитоће се задржавају у филтеру и онда се уклањају током друге фазе пражњења мало 

пре финалног испирања у односу на необјекитвно начин постављен  захтев ( 

четвороструки систем филтрирања запрљане воде-површинско ситом, мрежаста 

корпица, филтер за најфинију нечистоћ и усисно сито пумпе). 

 

 Машину другог произвођача напредније технологије која има бризгаљке широког угла, 

КЛИП ИН руке прања и испирања које максимално покривају површину прања у 

односу на необјективно постаављен захтев (елиптична поља прања са специјалним 

геометријским млазницама). 

 

 И машину другог произвођача чија је укупна снага прикључка 7,1kw 

 

 И машну другог произвођача чија је дубина 742mm. 

 

Одговор бр. 1. 

Комисија наручиоца истиче да је захтев у делу описивања “система филтрирања запрљане 

воде” поставила имајући у виду да предвиђено техничко решење даје значајне уштеде и 

унапређење у самом процесу прања: захтевано је четвороструко филтрирање јер су 

нечистоће које пролазе кроз машину од великог значаја за квалитет воде за прање, за 



потрошњу детерџента и за изазване кварове. Како особље врло често (што због 

недовољног броја особља, што због великог обима прања), у машину “убацује” тањире са 

различитим остацима од хране, то је од изузетног значаја да машина има неколико нивоа 

заштите, као што је тражено кроз равно сито, касетно сито, фино филтрирање нечистоћа и 

усисно сито пумпе при чему равно сито има улогу да задржи све крупне остатке од хране и 

да прекрије целу унутрашњу површину машине, касетно сито прикупља све што прође 

преко равног сита и тиме уради другу фазу заштите воде, филтер за фине нечистоће има 

улогу да преко центрифугалне силе исфилтрира воду која се поново враћа у танк за прање 

и избаци нечистоће, чиме се омогућава да машина троши мању количину детерџента јер је 

вода прања посуђа чистија, док усисно сито пумпе не дозвољава да прљавштина продре у 

пумпу и тиме изазове да се пумпа поквари или заглави. Како само паушално истичете да 

бисте понудили “машину другог произвођача напредније технологије” без аргументације 

да решење које нудите може да одговори нашим потребама односно да су ефекти једнаки, 

или чак бољи, оним који су наша потреба и који се постижу са захтеваним системом 

филтрирања запрљане воде, односно да дају исте или чак боље резултате,  то за комисију 

наручиоца значи да може доћи у ситуацију да се понуди уређај који није захтеваног нивоа 

квалитета. Нити аргументовано наводите из којих конкретно разлога постављени захтев не 

стоји у складу са нашим објективним потребама.     

Прихватљиво су и бризгаљке/млазнице широког угла и поља прања другачијег облика.  

 

Како је захтевано да машина има капацитет прања мин. 60/30/15 корпи/сат .. , што значи да 

машина мора у сваком моменту да има довољно снаге да обезбеди топлу воду за сваки 

циклус прања (у великим обимима потребно и цца 70 корпи по максимално 2,4 лит.воде, 

примера ради), за пуњење резервоара од макс. 36 лит., а имајући у виду да решење које 

предлажете: укупна снага прикључка 7,1 кW, значајно одступа од задате: 10,2 – 13,2 кW, 

нити ичим доказујете да предложено решење даје исте резултате, или чак боље, комисија 

наручиоца остаје при захтеву који је дат у прихватљивом распону од 10,2-13,2 кW, што 

указује да ће се одговарајућом понудом у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН сматрати 

свака понуда која је у оквиру задатог распона.  

 

Прихватљива је и предложена дубина јер је у питању незнатно одступање које нема битног 

утицаја на рад машине. 

У вези датих појашњења комисија наручиоца истиче да се определила да спроведе 

предметну јавну набавку дефинишући техничке карактеристике за конкретно добро – 

машину за прање посуђа,  из разлога што су предметне техничке карактеристике добра 

одређене у складу са искуством и реалним потребама заснованим на практичном раду са 

машинама за прање посуђа и које потребе је комисија наручиоца представила кроз 

техничку спецификацију у смислу одредбе члана 70. став 1. ЗЈН и на начин да буду 

довољно разумљиве понуђачима. Ово поготово имајући у виду да до сада у Специјалној 

болници Бања Ковиљача нису регистроване пријаве у смислу рекламација,  настале 

коришћењем посуђа које је опрано у машини са захтеваним техничким карактеристикама. 

Такође , истраживањем тржишта је утврђено да постоји већи број понуђача који могу 

понудити предметно добро са захтеваним техничким карактеристикама.  

 

Комисија наручиоца даје појашњење да каталоге, проспекте, изводе из каталога или 

проспекта није потребно доставити као оверене преводе на српски језик од стране судских 

тумача као ни захтеване сертификате али да исте преводе може тражити у фази стручне 



оцене понуда.  

 

Такође, наручилац даје појашњење да се додатни услов под тачком 2) не односи на добро 

на ред. броју 6. Из техничке спецификације – фрижидер са комором за замрзавање с 

обзиром да спада у категорију кућних апарата за који се уз испоручени производ увек 

налази списак овлашћених сервиса који су са својом мрежом сервисера већ уговорно 

обавезани да уз гарантни лист и рачун, без икаквих трошкова отклоне кварове или 

техничке недостатке, да приме рекламацију и на њу одговоре у складу са одредбом члана 

58. Закона о заштити потрошача.    

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 16/2018. 

Дана 30.04.2018. године 


