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О Д Г О В О Р: 

 1. А) Наручилац остаје при захтевима које је прописао у конкурсној документацији. 

Захтевана температурна функција од 30ºЦ до 300ºЦ не представља само технички детаљ, већ 

температуру која на режиму рада врућ ваздух и комбинација обезбеђује неопходну резерву 

капацитета и код максималног пуњења, чиме је загарантован висок квалитет припремљених 

намирница уз очување сочности, хрскавости, арома и боја производа. Резерва капацитета 

обезбеђује брже и ефикасније прилагођавање, као и поврат задате температуре приликом отварања 

и затварања врата уређаја, чиме је процес припреме бржи, квалитетнији и економичнији. Из 

постављеног питања заинтересованог лица, Наручилац не може са сигурношћу да утврди да ли 

пећница достиже температуру од 250 ºЦ или 300ºЦ. 

 Б) Наручилац остаје при захтевима које је прописао у конкурсној документацији. С` 

обзиром на број корисника –гостију и капацитет оброка који се припрема, као и нашу објективну 

потребу за прилагођавањем специфичним захтевима и потребама за разноврсном и често 

индивидуално прилагођеном исхраном, технологија са „мање“ односно максимално 7 корака је 

једноставнија, бржа и разумљивија. Корисник са мање „корака“ програмира жељени програм, 

чиме се постиже економичност, односно и више степене токове термичке обраде могуће је 

покренути једноставније, а квалитет је загарантован без обзира на то ко ради на уређају, да ли 

главни или помоћни кувар, односно радник са више или мање искуства, чиме се значајно 

растерећује наше особље у кухињи. 

 Ц) Наручилац остаје при захтевима које је прописао у конкурсној документацији. 

Захтевано техничко решење смањује потрошњу сировина и коришћење ресурса, а уз то и штеди 

време. Употреба чврстог средства за чишћење и испирање је посебно безбедна за коришћење, док 

су течни детерџенти корозивна средства која проливањем уништавају комору пећнице и уједно 

носе високи ризик за корисника због свог састава у случају неадекватне употребе ( иритација 

коже, ока...), захтева сигурносне мере, посебне услове складиштења итд. 



 Д) Наручилац је у конкурсној документацији прописао „ВДЕ сертификат за безбедну 

употребу пећи или одговарајуће“, а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

 2. Наручилац ће прихватити и фрижидер капацитета 700 литара димензија 750×800-

835×2100мм, јер предложено одступање у дубини уређаја нема битнијег утицаја на уклапање у 

расположиви простор. 

 

 3. Наручилац је на страни 26 од 67 конкурсне документације у глави V „Упутство 

понуђачима како да сачине понуду“ у тачки 1. „Подаци о језику“ дао јасно упутство понуђачима 

да: 

„Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик.“ 

 
 

 


