
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА   

набавку намештаја, кухињске опреме и опреме за вешерај за опремање студентских 

и ученичких домова у оквиру  Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ 

Ф/П 1746 (2011) 

Број: RS-CEB-F/P 1746 (2011)-G-ICB-01/2021/METD 

Лот бр. 1: Набавка намештаја 

Лот бр. 2: Набавка кухињске опреме 

Лот бр. 3: Набавка опреме за вешерај 

Број 

питања 

Питање Одговор 

 

1. 

Захтев 

достављен 

уз маил од 

11.02.2022.  

Лот бр. 2 
 

Дом ученика Пољопривредне 

школе са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу, 

- Магацин меса - Позиције 2, 3 и 7 

- Сталажа 

- Пекара - Позиција 2 - Сталажа 

У опису стоји: „… Полице са 

преградама на 500mm..“ 

Да ли се мисли да је размак - 

удаљеност између полица 500mm 

или на нешто друго? 

 

Ако сте мислили на размак, онда 

усагласите број полица са 

висином сталажа, ако сте мислили 

на преграде на самим полицама 

објасните како треба да изгледају 

и како да буду постављене. 

 

Дистанца од 500mm односи се на 

дистанцу између хоризонталних 

полица (сталажа). Укупна висина 

елемента укључује штелујуће 

ногице. 

Број полица (сталажа) треба да буде 

максималан могући у оквиру ових 

димензија, али под условом да 

минимална дистанца између њих не 

буде мања од 500mm. 

 

1. 

Захтев 

достављен 

уз маил од 

11.02.2022. 

Лот бр. 2 
 

Дом ученика Пољопривредне 

школе са домом ученика ПК 

"Београд", 

- Термички блок - кухиња – 

Позиција 34 и 35 - хауба 

 

Пошто стоји да су обе позиције 

предвиђене пројектом машинских 

инсталација, претпостављамо да 

није потребно дати понуду за њих. 

Напомену која је дата уз позицију 

хауба, да су хаубе предвиђене 

пројектом машинских инсталација, 

допуњујемо следећим појашњењем: 

Потребно је да Понуђач достави 

понуде за хаубе према датом опису. 

Понуђач треба да има у виду да је 

пројектом машинских инсталација 

предвиђено да: 

• хауба под позицијом 34 (тј. већа 

хауба изнад термо блока) мора бити 

ЕКО – хауба, те да је до ње изведен 

каналски одвод димензија 

700x300mm капацитета 5000m3/h за 

извлачење ваздуха и каналски довод 

димензија 700x300mm капацитета 

3500m3/час за надокнаду ваздуха; 

• хауба под позицијом 35 (тј. мања 



хауба) је класична кухињска 

професионална хауба за извлачење 

ваздуха и до ње је израђен каналски 

одвод димензија 200x200mm 

капацитета 800m3/h. 

 

Сви доводни и одводни канали су већ 

опремљени моторима према пројекту. 

Сама хауба мора бити израђена и 

монтирана на датој позицији са 

припремљеним прикључком на 

каналски систем. Само повезивање на 

каналски систем изводи извођач 

каналског система док повезивање на 

електро инсталације, потребно за 

саму хаубу, ради добављач хаубе 

(преко електро извода који је за то 

припремљен од стране извођача 

електро радова). 

 

3. 

Захтев 

достављен 

уз маил од 

14.02.2022. 

Лот бр. 2 

Дом ученика Пољопривредне 

школе са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу, 

Магацин меса – Позиција 1 – 

Колосек. Најлепше молимо 

појашњење уз цртеж колосека са 

димензијама. Из овако датог описа 

позиције није јасно како колосек 

треба да изгледа и које су му 

димензије. Без тражених података 

није могуће дати понуду. 

Колосек је ширине 1200mm, од 

прохрома је, цев fi 60, качење је на 

зид носачима који могу бити 

поцинковани, носивост 200 kg/m. 

 

У графичким прилозима приказан је 

у оквиру минусне расхладне коморе 

за месо, али ће се поставити на 

десном зиду плусне коморе. 

 

Иако је назван "колосек" не ради се о 

класичном плафонском колосеку 

који је у употреби у кланицама већ 

се ради о једноставном решењу за 

вешање меса (пар полутки) на 

поменутом бочном зиду и чини га 

шипка ширине 1200mm 

дистанцирано причвршћена на зид 

од којег је удаљена 400mm. 

 

                               Комисија за набавку 


