СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог Саве 66 (у даљем тексту:
Наручилац) дана15.07.2016.год.oбјављује
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.6./16
I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана
13.07.2016.године путем e mail-a следећe питањe:
Питање 1:
Да ли је прихватљиво да се прикаже једна до две машине сличног типа намене за коју је
расписана ЈН, односно по Вашем захтеву и више машина истог призвођача, како би
могли да сагледате квалитет машина призвођача, чија Вам се машина нуди?
Питање 2:
Да ли је прихватљиво да се прикаже машина сличног типа намене за коју је расписана
ЈН, односно па Вашем захтеву и више машина истог призвођача, како би могли да
сагледате квалитет машина призвођача чија Вам се машина нуди?
Одговор на питања 1. и 2.:
Прихватљиво је да је понуђач у протекле 3 (три) године (2013. 2014. 2015. година)
испоручио минимум 1 машину понуђеног типа .
Установа Студентски центар се при расписивању предметне јавне набавке руководила
одредбом члана 9. Закона о јавним набавкама односно да за своју установу изврши
набавку уређаја тј. ОПРЕМАЊЕ КУХИЊЕ РЕСТОРАНА – МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
ПОСУЂА, која ће у функционалном, техничком, хигијенском, гарантном и смислу
одржавања добити производ у свему према потребама да олакша тежак рад запослених
у кухињи, да добије производ који неће трошити велику количину струје и воде а
нарочито производ који може да се лако избори са великом количином запрљаних
шерпи, гастро посуда и алата. Бактериолошка исправност посуђа, после изласка из
машине је још један од циљева који је био предуслов за набавку овакве опрема.
У вези напред изнетог сматрамо да минимално дефинисан додатни услов пословног
капацитета није супротан члану 10. Закона (у прилог томе говори и чињеница да
наручилац не захтева ни финансијску вредност испоручених добара), већ представља
објективан показатељ способности потенцијалних понуђача за учешћем у конкретној
јавној набавци и у логичној је вези са предметом јавне набавке, а све у циљу да
наручилац прибави добро одговарајућег квалитета и обезбедити спровођење начела
ефикасности и економичности у трошењу јавних средстава.

Питање 3:
Да ли се достављају сертификати за сервисере или не, и ако се достављају молимо Вас
да измените захтев да се исти достављају у оригиналу, већ да га преформулишете у
фотокопију, с обзиром да у овој фази подношења понуда не би требало тражити
оригинале, поготову што сте у делу 4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН
нагласили да: “Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја о комисији за јавну набавку изабрана за
доделу уговора, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа“?
Одговор на питање 3 дат је у измени и допуни конкурсне документације под тачком 3.
Питање 4:
Да ли треба достављати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде или
не?
Одговор на питање 4.:
Предметном конкурсном документацијом наручилац не захтева средство обезбеђења за
озбиљност понуде. Део под називом „БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ“ из дела под
тачком 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, упућује на битне недостатке
понуде дефинисане Законом о јавним набавкама у ситуацији када их је наручилац
дефинисао.
Питање 5 :
Да ли је прихватљив капацитет од 30/15/10 до 40/22/12 корпи-сат са могућношћу
прилагођавања капацитета прања по жељи купца на лицу места?
Одговор на питање 5.:
Установа Студентски центар припрема велику количину оброка (сваки дан по 1500
оброка), па је самим тим потреба за прањем посуђа за припрему и поделу хране веома
велика. Томе треба додати и ударни термин поделе хране за време ручка. При
састављању техничке спецификације, установа се водила капацитетом прања, као
једним од најбитнијих фокуса које треба да обезбеди запосленим радницима. Сходно
томе је и расписано да је минимални капацитет које понуђено добро треба да има
стандардно минимални капацитет од 40/22/12 корпи на сат. Капацитет на којем
инсистирате од мин. 30/15/10 корпи/сат, са могућношћу прилагођавања капацитета
прања по жељи купца на лицу места не указује да ће бити задовољена објективна
потреба наручиоца за машином минималног капацитета од 40/22/12 корпи/сат а
имајући у виду стварне потребе.
Питање 6:
У делу конкурсне документације техничке карактеристике професионалне машине за
прање плехова, великих посуда и термоса под редним бројем 2 тражите да димензије
машина треба да буду максимално 1400x880/1305x1787/2300mm?

Одговор на питање 6.:
Није постављено питање ,али наручилац даје појашњење да је димензија машине дата
према расположивом простору у кухињи и уклопивошћу у распоред прања посуђа и то
као максимално прихватљива димензија.
Питање 7:
Колика је прикључна снага ако је улазна температура воде до максимум 20°C. Да ли је
у том случају прихватљива максимална прикључна снага 21,2Kw?
Одговор на питање 7.:
Техничком спецификацијом је дата и максимално захтевана укупна прикључна снагамаксимално 16,0кW. Имајући у виду да је улазна вода температуре од 10-40°Ц,
сматрамо да би већа потрошња укупног прикључка захтевала да радимо нову
инсталацију која изискује додатне трошкове, а самим тим и дневно већу потрошњу
електричне енергије. Потребно је понудити машину која има укупну прикључну снагу
од маx. 16,0Кw.
Питање 8а:
Да ли је прихватљив капацитет протока воде (на 2,5 бара улазног притиска) од 25 до 30
lit/min?
Питање 8б:
Да ли је прихватљиво да висина омекшивача буде 585-790x ширина 360x дубина 360500mm?
Одговор на питање 8а и 8б:
а) Прихватљив је капацитет протока воде - континуирано (на 2,5 бара улазног
притиска) од 25 до 30 лит/мин
б) Прихватљиво је да понудите омекшивач који је уградно, максимум 800мм (висина) x
360мм (ширина) x 500мм (дубина).
Одредбом члана 9. став 1. Закона о јавним набавкама дефинисана је дужност наручиоца
да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Техничке карактеристке смо
одредили у складу са одредбом члана 70. став 1. и 2. , 71. став 1. тачка 2) .. у складу са
нашим објективним потребама. Нити смо поступили супротно одредби члана 72. јер
смо описали предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве
понуђачима, а у складу са нашим објективним потребама да набавимо машину за прање
посуђа потребног нивоа квалитета. Такође напомињемо да смо током израде плана
набавке опреме односно машине за прање посуђа, која се реализује конкретном јавном
набавком, прошли више нивоа усаглашавања и контрола, да предметна јавна набавка
представља инвестицију која имајући у виду технологију задовољава све наше потребе
а при томе смо извршили и анкетирање потенцијалних понуђача на нашем тржишту и
дошли до сазнања да минимум пет понуђача може да понуди добро захтеваних
техничких карактеристика о чему ћемо у случају потребе доставити и доказе.

Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63.став 5. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за
подношење понуда је 25.07.2016.године до 12,00 часова.
Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, тел/факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.

Комисија за јавне набавке

