
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац 

Број: 1328 

Датум: 21.11.2016. године 

 

Одговор бр. 2 на захтев за додатним  појашњењима за Јавну набавку број 

5/2016 партија 1.-машина за прање посуђа  и партију 2.-фрижидер 

 

Дана 18.11.2016. године од заинтересованог лица путем мејла примили смо следећa 

питањa: 

Питање 1 

Једна од тражених карактеристика машине гласи; Уграђен Медиамат Cyclo за филтрирање 

отпадне воде.“ Да ли је прихватљиво да се поред  стручног назива система филтрирања 

воде који поседује Wинтерхалтер, понуди машина за прање суђа која у себи садржи 

GeniusX систем финих филтера? 

                                                             ОДГОВОР 

Техничком документацијом је захтевано да се понуди машина која има бирање врсте посуђа које 

се пере, самодескриптивним сликама, а снага прања се аутоматски регулише. Тиме смо желели да 

елиминишемо честу промену особља, тј. честу обуку или грешке приликом руковања и одабира 

програма а самим тим да се снага прања аутоматски регулише, што подразумева да се мало 

запрљано и лако посуђе пере у програму који кратко траје и има прилагођен слаб притисак прања 

(како се не би превртало у корпи), стандардно посуђе које се пере већим притиском и теже 

запрљано робусно посуђе за које је потребан аутоматски већи притисак прања. 

Можете понудити машину код које се одабир програма бира самодескриптивним 

сликама и снага прања се аутоматски регулише. 

 

Питање 2 

Да ли је прихватљиво да се поред машине  која поседује „бирање самодескриптивним 

сликама врсту посуђа које  се , а снага прања се бира аутоматск“ понуди машина која 

поседује VISIOTRONIC интелигентну контролу управљања која кориснику приказује све 

кључне информације на дисплејуу виду текста и симбола? 

 

                                                          ОДГОВОР 



Техничком документацијом је захтевано да се понуди машина која има бирање врсте посуђа које 

се пере, самодескриптивним сликама, а снага прања се аутоматски регулише. Тиме смо желели да 

елиминишемо честу промену особља, тј. честу обуку или грешке приликом руковања и одабира 

програма а самим тим да се снага прања аутоматски регулише, што подразумева да се мало 

запрљано и лако посуђе пере у програму који кратко траје и има прилагођен слаб притисак прања 

(како се не би превртало у корпи), стандардно посуђе које се пере већим притиском и теже 

запрљано робусно посуђе за које је потребан аутоматски већи притисак прања. 

Можете понудити машину код које се одабир програма бира самодескриптивним сликама и 

снага прања се аутоматски регулише. 

 

Питање 3 

Једна од тражених карактеристика  машине, а према каталогу поменуте Wинтерхалтер 

машине , су димензије 600 х 820х 657 мм.Да ли је прихватљиво понудити  машину која је 

димензија 600 х 820 х 600 . Сматрамо да  одступање које тртажимо не може нашкодити 

предвиђеном простору наручиоца за машину за прање  пре свега  јер се ради о дубини  

понуђене машине која би при том заузимала мањи простор од  захтеваног модела  

Wинтерхалтера? 

                                                ОДГОВОР 

Дали смо димензију машине према типу посуда које желимо да се перу. У захтеваној спецификацији 

је дата само спољна мера, а димензија прања код тражене машине би требало да буде адекватна за 

самопослужне тацне и плехове који су димензија и до 600x400mm. Како већ поседујемо корпе у 

димензији 500x540mm, самим тим се тражи машина са наведеном минималном дубином. 

 

Неће уследити измена и допуна конкурсне документације нити продужетак рока за подношење 

понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Питања  бр 4,5 и 6  се односе на партију  бр. 2   ЈН5/2016-ФРИЖИДЕР 

 

 

Питање 4 

На страни 5 конкурсне докуменатције  у оквиру партије 2, за тражене карактеристике  фрижидера 

наводите  700х 850х2050 ммали не знамо која су одстушпања дозвољена.Да ли је прихватљиво 

понудити  фрижидер  са димензијама 710х800х2030 мм? 

 

                                       ОДГОВОР 

Није прихватљиво да димензије буду 710x800x2030mm  у односу на тражене 700x850x2050mm, јер је 

такав уређај шири у односу на тражено, што не одговара простору наручиоца, у којем ће се уређај 

налазити. 

 

Питање 5 

На страни 5 конкурсне документације  у оквиру партије 2, за тражене карактеристике  фрижидера 

наводите темтературни режим  рада +2 до +8 C. Да ли је прихватљиво да фрижидер има 

температурни режим у распону од 0 до 10 C ? 

                                           ОДГОВОР 

Температурни режим рада фрижидера треба да обухвата опсег +2°C до +8°C, који је одговарајући за 

намирнице које ће се чувати у њему. Докле год режим рада понуђеног фрижидера обухвата у свом 

опсегу и тражени опсег, биће прихватљиво. 

 

Питање 6. 

 

На страни 5 конкурсне документације  у оквиру партије 2 за тражене карактеристике  фрижидера  

наводите снагу 520W. Да ли је прихватљиво понудити фрижидер у распону снаге минимума 385W? 

 

                                         ОДГОВОР 

 

Од снаге расхладног уређаја зависи и капацитет хлађења тј. количина намирница које се чувају у 

њему, тако да није прихватљиво да расхладни капацитет буде у распону снаге „минимум 385W“. 

 

Неће уследити измена и допуна конкурсне документације нити продужетак рока за подношење 

понуда. 

 

 

                              Kомисија за ЈНМВ  5/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      За комисију за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 5/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Медиц 


