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Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНО ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, БР. 4/2015 – ОПРЕМА 
ЗА КУХИЊУ – ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР 
 
ПИТАЊА: 
 
1.            У делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ. стоји 
опис „Снага 1100 W, брзина 95/175/320 обртаја/минут, 3 алата за мешање, посуда од инокс 
капацитета 40 литара.“  
Према датом опису , дате су карактеристике планетарног миксера фабрике ФИМАР модел ИП/10, 
једино што су дате брзине које су биле код старог модела. Код нових модела , такође су у питанју 
три брзине , али оне износе 78/179/309 рпм. Пошто сматрамо да ова карактеристика није пресудна 
у вашем избору , молимо вас да измените технички опис у том делу , да уместо „брзина 
95/175/320 обртаја/минут“ стоји „ са три брзине цц-а 78/179/309 обртаја/минут“ 
 
2.  У делу IV , када се говори о додатним условима из чл. 76 Закона стоји: 
 

2 Да има важећи сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 за продају, уградњу и поправку предметног 
апарата; 
 

3. Да има важећи сертификат произвођача ISO 9001:2008 за производњу предметне опреме (за произвођача); 
 
Ми , као увозници опреме, поседујемо сертификате под редним бројем 2. ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004. 

Да ли се захтев под тачком 3 „Да има важећи сертификат произвођача ISO 9001:2008 за производњу 
предметне опреме (за произвођача);“ односи samo на произвођача који је и понуђач. 
 
Уколико тражите да вам се достави и сертификат од произвођача понуђеног добра , морате променити 
опис, јер фабрика ФИМАР не поседује тражени сертификат. Зато вас молим за појашњење , јер вам због 
додатног захтева под тачком 3. не можемо понудити уређај који сте тражили према опису предметног 
добра.  
 
 
 
ОДГОВОРИ: 
Одговор на питање 1: Не мењамо карактеристику везану за брзину обртаја,  осим што ћемо  у 
измени конкурсне документације у делу  III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 



КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ  на страни број 4 навести  детаљнији опис  наведеног  добра, као и на 
страни број 20 у Обрасцу  понуде. 
 
 
Одговор на питање 2: Тражимо сертификат од произвођача понуђеног добра. 
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