
 

 
                      

 

НАРУЧИЛАЦ:  Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 

АДРЕСА :  Зелени булевар бб, 19210 Бор 

ПИБ :  106370178 

МАТИЧНИ БРОЈ:  17782126     

Бр. 2009/2019 од 17.10.2019.године 

                      

 

 

На основу   члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15),  Комисија за јавну набавку сачињава: 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку мале вредности   – Добра – опрема за домаћинство ЈНМВ 06/2019 

извршено дана 17.10.2019.године 

 

 На писани захтев  заинтересованог  лица, примљен  путем  електронске  поште  дана  16.10.2019. 

године у 14:11 часова: 

 

1. Питање заинтересованог  лица: 

Да ли је поред задате димензије  800х900х1600 мм прихватљива и димензија  800х875х1690 мм? 

 

1. Одговор Комисије: 

Технички услови односно стање у објекту не дозвољава одступање од наведених димензија датих  

у техничкој спецификацији конкурсне документације,  позиције под редним бројем 1. 

професионална етажна пећница – 3 рерне.   

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Да ли је за наручиоца прихватљиво да фрижидер професионални, вертикални буде нето запремине 

максимално 700л? 

 

2. Одговор Комисије: 
 Ваша предложена максимална нето запремина вертикалног фрижидера од 700л  није прихватљива.  

Прихватљива нето запремина је наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације,  

позиције под редним бројем 4 фрижидер професионални – вертикални. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли је поред задате димензије 654х840х2000мм прихватљива  и димензија од 710х800х2030мм? 

 

3.  Одговор Комисије: 

Технички услови односно место инсталирања уређаја не дозвољавају веће димензије уређаја од 

димензија наведених у техничкој спецификацији конкурсне документације,  позиције под редним 

бројем 4 фрижидер професионални – вертикални. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Да ли је поред задате инсталисане снаге максимум  250W прихватљива  и инсталисана   снага од 

385 W?  Сматрате да јачина од 135 W самог компресора  не значи много већу потрошњу струје али 

да већа снага има бољи учинак на сам рад професионалног вертикалног фрижидера. 



 

 
                      

 

4. Одговор Комисије: 

У питању је техничка (штампарска) грешка.  Реченица: Инсталисана снага максимално 250W  

мења се и гласи: Инсталисана снага минимално 250 W. 

 

НАПОМЕНА:  Наручилац напомиње да неће објављивати нове измењене стране  бр. 6/35 и 

20/35 позиције 4. фрижидер професионални – вертикални, већ се овај одговор на постављено 

питање  заинтересованог лица сматра изменом конкурсне документације.  

 

17.10.2019 године 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

                                                                              


