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ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.1.13/19 

 
ПРЕДМЕТ: Допунскo појашњењe конкурсне документације у складу  
са чланом 63. Закона о јавним набавкама.  
 
Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације jaвне набвке:Набавка опреме- машине 
за прање посуђа са уградњом и обуком запослених за потребе Предшколске установе ''Нада 
Наумовић'' Крагујевац ЈН бр. 1.1.13/19. 

 
ПИТАЊА: 
Указујемо да сте сачињавањем техничке спецификације на наведен начин, односно навођењем 
техничких карактеристика за позицију бр.1 ( спецификације ) које означавају једино и искључиво 
''Машину за прање посуђа са два режима испирања 65˚C и 85˚C, произвођача WINTERHALTER, 
чиме сте по нашем мишљењу нарушили основно начело – обезбеђења конкуренције. Имајући у 
виду одредбе члана 3. став 1. Тачка 32.ЗЈН значи да би једино понуда понуђача који понуди 
''Машину за прање посуђа са два режима испирања 65˚C и 85˚C,'' произвођача WINTERHALTER  
могла да има статус одговарајуће понуде, на који начин сте неоправдано ограничили конкуренцију 
међу понуђачима, јер стриктним, таксативним навођењем, као обавезних техничких 
карактеристика, које понуђено добро 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 и које добро у потпуности може испунити потребу Наручиоца, али другог 
произвођача и који не испуњава стриктно и објективно постављене техничке спецификације, нити 
се из конкурсне документације, а имајући у виду предмет јавне набавке, сврху и намену захтеваног 
добра, може закључити зашто ''Машину за прање посуђа са два режима испирања 65˚C и 85˚C'', 
мора да има стриктно и једино задате техничке спецификације машине произвођача 
WINTERHALTER Немачка. Код овога, поготову имајући у виду заступљеност машина за прање на 
тржишту Србије и других реномираних произвођача, као што су: HOBART Немачка или   MEKO 
Немачка. 
С обзиром  на врсту поступка и предмет јавне набавке, а како би једина могућност да учествују и 
поднесу  одговарајућу понуду имали понуђачи који би понудили Машину за прање посуђа, али 
другог понуђача са приближним вредностима истог или чак бољег нивоа функционалности. 
Поштовани напомињемо да се циклуси прања код машина за прање посуђа одређују по дужини 
циклуса у секундама за сва 3 циклуса прања. Поред дужине прања које се одређује у секундама и 
које је препоручио произвођач могуће је дужине прања повећавати или смањивати на лицу места 
по жељи корисника. То се односи и на WINTERHALTER машине чије сте карактеристике преписали 
од речи до речи из њиховог  каталога /проспекта. Значи и код њих је дужина прања одређена у 
секундама, а не у корпама на сат како су ставили у својим каталозима/проспектима. Било би 
интересантно да се зна колики су циклуси прања у секундама како и раде машине па да се види да 
ли је то стварно 40/30/26 корпи на сат.Ако би се то претворило у дужине прања у секундама то би 



значило 90/120/140 секунди за сваки циклус прања. Ако узмете средњи циклус који се највише 
користи то би значило да WINTERHALTER машина на дужину прања од 120 секунди може на сат 
да опере 30корпи. Морате признати да је то просто немогуће јер после 20 секунди колико траје 
средњи циклус прања морате извадити чисте корпе, убацити другу корпу са прљавим суђем и то 
све да буде у 120 секунди да би капацитет био 30 корпи на сат, то је признчете немогуће, јер сам 
циклус траје 120 секунди  плус време које је потребно да се из машине извади корпа са чистим и 
убаци корпа са прљавим посуђем.На основу изнетих чињеница наша питања гласе: 
 
1.Да ли је за наручиоца прихватљиова машина за прање посуђа чији је циклус прања 80/150/170 
секунди + специјални циклус, који  се може подешавати на лицу места по жељи корисника. 
 
 2. Да ли је за наручиоца прихватљиова машина за прање посуђа која има могућност прања две 
корпе одједном (у доњој корпи се перу шоље а у горњој тањирићи) где произвођач гарантује 
хигијенски максимум по свим HCCPстандардима јер техничко решење CLIP-IN руке прања и 
испирања ( ике форме) машине најновије генерације то омогућавају. 
 
3. Да ли је за наручиоца прихватљиова машина другог произвошача чије су димензије 600х 
600х825 мм, што у односу на висину коју сте задали максимум 760 мм, не представља велико 
одступање које би онемогућило инсталирање машине у предвиђен простор. Предност машине са 
висином од 825 мм је та што ви добијате отвор на вратима у висини од 425мм, што омогућава да 
се пере и веће посуђе од 305мм. 
 
4. Да ли је за наручиоца прихватљиова машина за прање посуђа која има USB прикључак за 
пренос података, који омогућавају кориснику праћење рада машинеу дужем временском периоду. 
Иначе на самој машини праћење података о раду рашине (температура, прање и испирање, 
недостатак детерџента за прање и испирање и проблеми у раду саме машине) у реалном времену 
обавља се преко великог TACH SCRIN дисплеја на смој машини. 
 
Напомињемо да захтевајући да машина за прање посуђа има уграђене функције WLAN I LAN 
наручилац смањује конкуренцију међу понуђачима, будући да уграђене функције WLAN I LAN 
поседују само машине произвођача WINTERHALTER Немачка. 
 
 
ОДГОВОР: 
 
1. 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 капацитете од захтеваних. 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
2. Прање две корпе у истом циклусу није примењиво код наше установе јер једноставно није 
могуће прати тањире у два нивоа или тембала у два нивоа као ни чајнике у два нивоа.  
У овом случају није прихватљиво за установу да ,може своје посуђе прати у две корпе које се 
слажу једна на другу са различитим посуђем из разлога што није могуће гарантовати хигијену. Тако 
слагано посуђе онемогућује да рука прања може квалитетно да дође до свих делова посуда који се 
перу. 
Напомињемо да је хигијенски концепт јако битан код исхране деце и да се не ради о набавци 
машина које требају да задовоље само прање већ  потребан капацитет и хигијенску безбедност. 
Потребно је понудити машину која има капацитет прања од минимум 40/30/26 корпи/ч и у којој се 
пере само једна корпа по циклусу. 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 



3. Прихватљиво је да се понуди машина већих димензија од захтеваних техничком 
спецификацијом јер је просторно могуће сместити и машину веће висине. 
 
4. 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. 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
 
 


