
Дел.бр. 7381 

22.12.2017.год. 

 

 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, ул. Светозара Марковића бр.56, 

Београд 

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке добара: Прибор и 

посуђе 2 за комерцијалне ресторане сектора услуга, Д -95/17, на захтев заинтересованог 

лица, даје следећа: 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

конкурсне документације: Прибор и посуђе 2 за комерцијалне ресторане сектора 

услуга, Д -95/17 

 

 

ПИТАЊЕ: 

1. С обзиром да у тендерској документацији стоји да се требају обезбедити узорци за сву 

опрему која се тражи, то би било у реду за ситан инвентар, али за позицију 44-

месорезница, позиција 45-тостер, позиција 47-електрицна фритеза и позиција 48-

микроталасна пећница, сматрамо да би сте ове 4 ставке требали избацити из услова да се 

донесу узорци јер понуђачи треба да увезу ту опрему која се тражи. Наше питање гласи:  

Да ли је прихватљиво да се за ове 4 ставке доставе проспекти (каталози) из којих 

наручилац може да види све техничке карактеристике које се траже? 

 

ОДГОВОР: 

За наведене позиције уместо захтеваних узорака понуђачи достављају каталог 

произвођача опреме коју нуде, у коме су наведене техничке карактеристике производа 

који су предмет понуде.Уколико је каталог на страном језику потребно је доставити и 

превод на српски језик. Превод не мора да буде оверен од стране овлашћеног судског 

тумача.  У каталогу је потребно означити који се прозвод односи на коју конкретну 

позицију у понуди за коју се каталог доставља. 

  

 

ПИТАЊЕ: 

2. Позиција 48 микроталасна пећница 

С обзиром да постоји велики број произвођача микроталасних пећница, а нисте дали 

никакве техничке карактеристике, наше питање гласи: 



Да ли би сте могли да нам дате више техничких карактеристика за микроталасну пећницу 

да би смо могли да понудимо адекватну Вашим потребама? 

 

ОДГОВОР: 

За позицију  48. Микроталасна пећница уносимо следеће техничке карактеристике: Снага 

700w, запремина 17-20л, 5 нивоа снаге, функција одмрзавања, механичко управљање тип 

апарата: самостојећа, тежина 10-12кг. 

Сагласно наведеном, Комисија за јавну набавку врши измену конкурсне документације за 

позицију 48.Микроталасна пећница. 

Наручилац објављује интегрални текст конкурсне документације са унетом наведеном 

изменом.  

 

Сагласно наведеним одговорима , наручилац врши измену конкурсне документације  која 

се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца : www.sc.rs. 

Будући да се измена конкурсне документације врши осам и мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, наручилац врши и продужење рока за подношење понуда ,а 

обавештење о продужењу рока објављује на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца : www.sc.rs. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

________________________________ 

 

 

 

 

 


