Појашњење конкурсне документације - одговори на питањa заинтересованог лица
за јавну набавку добара бр. 05/17 под називом: Набавка кухињске опреме за потребе
Студентског центра у Крагујевцу

Питање 1: На страни 7 конкурсне документације, ставка 1. Шок комора, једна од
тражених карактеристика гласи: „У комори треба да се користи гас R404a“ па се даље
у спецификацији наводи да „систем хлађења коморе треба да буде помоћу азота“.
Молимо вас да нам појасните систем хлађења коморе помоћу наведених гасова.
Одговор 1: Гас R404a се користи искључиво за дубоко замрзавање производа унутар
коморе. Нитроген се користи искључиво са хлађење целокупног склопа који је под
притиском и независан је од унутрашњег система дубоког замрзавања. С обзиром на
своје функционалне потребе, наручилац се определио за ову врсту уређаја која је
дефинисана у предметној спецификацији.
Питање 2: На страни 7 конкурсне документације, ставка 3. Машина за прање судова,
као једну од тражених карактеристика машине тражите да машина поседује „Горње и
доње елипсасто поље прања са интегрисаним млазницама за прање и испирање“.
Оваквим дефинисањем карактеристика фаворизујете искључиво једног произвођача
машина за прање и то Winterhalter из Немачке, што је супротно члану 10 и 76 Закона о
јавним набавкама, пошто се ради о дискриминаторском услову.
Пре свега морамо нагласити да кроз достављање захтева за додатним информацијама ни
у ком случају не желимо да утичемо на смањење задатог нивоа квалитета машине, већ
сматрамо да Наручилац има законску обавезу да поступи у складу са одредбама ЗЈН где
ви омогућавате приступ и другим квалитетним, можда чак и квалитетнијим од
Winterhalterа. То би вама омогућило још бољу конкурентност а самим тим и бољу цену
која би за вас била прихватљива јер једино у том случају јавна набавка има своју сврху.
У складу са наведеним постављамо вам питање да ли је прихватљиво да се поред
машине која садржи елипсасто поље прања понуди и машина са CLIP IN системом
прања чије руке прања садрже млазнице широког угла?
Одговор 2: Наручилац је на основу потреба установе за машином за прање посуђа
урадио истраживање тржишта и дефинисао тражене карактеристике дате у
спецификацији предмета набавке. Један од захтева је и потреба да се обезбеди систем
прања који може да обезбеди покривеност свих углова машине и да обезбеди да
млазнице имају исти притисак прања у свим тачкама прања. Наручилац ће при стручној
оцени понуда утврдити да ли понуђене машине испуњавају тражене карактеристике.
Питање 3: На страни 7 конкурсне документације, ставка 3. Машина за прање судова,
као једну од тражених карактеристика машине тражите да „Машина за прање судова
мора да има уграђен систем за управљање радом машине са екраном на додир помоћу
кога се самодескриптивним сликама бира режим рада“ С'обзиром да се и овде ради и
карактеристици машине за прање суђа произвођача Winterhalter, да ли је прихватљиво
да машина поседује VISIOTRONIC интелигентну контролу управљања која кориснику
приказује све кључне информације на дисплеју, у виду текста и симбола?

Одговор 3: Имајући у виду флуктуацију и структуру запослених у организацији, захтев
наручиоца је да се обезбеди машина за прање судова која има уграђен систем за
управљање радом машине са екраном на додир помоћу кога се самодескриптивним
сликама бира режим рада. У том случају радници лакше савладају манипулацију са
уређајем, нема потребе потребе за додатним обукама, а смањена је и могућност грешке
у раду. Непосредни руководилац кроз свој ниво управљања има увид у остале параметре
рада. У случају квара, сервисер се на једноставан начин упознаје са разлозима квара.
Питање 4: Да ли је прихватљива машина укупне снаге максимум 7,7кW?
Одговор 4: Није прихватљива имајући у виду расположиву снагу на конкретној
локацији на којој ће бити уграђена машина за прање посуђа, наручилац је у техничкој
спецификацији дефинисао максималну потребну снагу и дозвољено одступање
Питање 5: Да ли је прихватљиво да време трајања регенерације омекшивача воде
машине за прање буде максимално 30 min?
Одговор 5: Имајући у виду потребне количине омекашне воде, наручилац је у техничкој
спецификацији дефинисао трајање регенерације.
Питање 6: Да ли је прихватљиво да капацитет проток омекшивача воде буде минимално
15l/min?
Одговор 6: Имајући у виду потребне количине омекашне воде, наручилац је у техничкој
спецфикацији дефинисао капацитет протока. Пошто је тражен капацитет прања од
минимум 65 корпи на сат, потребно је да понудите омекшивач који ће у континуитету
задовољити тражени капацитет.
Питање 7: Једна од карактеристика омекшивача воде гласи: „Макс. улазна тврдоћа воде
29°dH“. Да ли је прихватљиво понудити омекшивач воде који може да поднесе већу
тврдоћу улазне воде од наведене и то 30°dH?
Одговор 7: Имајући у виду техниче карактеристике воде у Крагујевцу, наручилац је у
техничкој спецификацији дефинисао тврдоћу воде.
Питање 8: Да ли је прихватљиво понудити омекшивач са конекцијом на струју?
Одговор 8: Имајући у виду потребу за континуираном испоруком и обим посла, за
предметну набавку није прихватљив омекшивач са конекцијом на струју.
Питање 9: На страни 14 конкурсне документације, у табели Упутство/докази о
испуњености услова један од услова гласи: „Понуђач је дужан да уз понуду достави
важеће копије сертификата издате од акредитованих домаћих или страних
сертификационих тела, као доказ да је систем менаџмента квалитета који примењује

понуђач усаглашен са захтевима стандарда: SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући,
СРПС ИСО 14001:2004 или одговарајући и ОХСАС 18001:2007 или одговарајући, а који
се односи на целу организацију за област која је предмет набавке (трговина и уградња
професионалне опреме за угоститељство).“
Овакав начин дефинисања стандарда је јако збуњујући јер систем квалитета
менаџментом не може бити „у складу“ са SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента
квалитетом) већ представља једно те исто, нити може бити у складу са СРПС ИСО
14001:2004 нити може бити у складу са ОХСАС 18001:2007 јер сваки од њих
представља стандарде из различитих сфера пословања као ни то да ни један од њих не
може имати „одговарајући“ управо због јединствености сваког сертификата понаособ.
Молимо вас да нам потврдите да је прихватљиво да понуђач достави копије ISO 9001 из
области производња и продаја угоститељске опреме, ISO 14001 из области производња
и продаја угоститељске опреме и OHSAS 18001 из области продаја, уградња и
сервисирање угоститељске опреме, које би гласиле на име понуђача.
Одговор 9: Пошто понуђачи у склопу понуда треба да доставе сертификате издате од
стране акредитованих домаћих или страних сертификационих тела, наручилац је
референцирао стандарде са префиксом СРПС, али је поред навода стандарда наведен и
термин или одговарајући. На тај начин уколико понуђач поседује сертификат издат од
стране акредитованог страног сертификационог тела, тада је тај стандард одговарајући.
Поред тога, у овом тренутку, за одређене стандарде постоје и две важеће верзије
стандарда (нпр. понуђачи још увек могу да имају важећи сертификат SRPS ISO
9001:2008 иако је објављен стандард SRPS ISO 9001:2015) па наручилац полази од
претпоставке да постоје понуђачи који су своју пословну праксу прилагодили захтевима
новије верзије стандарда па у том случају термин је оправдан термин или одговарајући.
Имајућу у виду да се предмет набавке односи на набавку опреме за потребе установем и
да опреме треба да буде испоручена и инсталирана у објекту наручиоца, област
сертификације треба да буде трговина и уградња (није захтевано да понуђачи буду и
произвођачи).

