ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Инђија, Душана Јерковића 17а
Број: 404-248-8/2018-05
Дана: 09.07.2018. године
На основу чл. 63. ст. 2. и ст. 3. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20. истог
закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска
усатнова „Бошко Буха“ у Инђији (у даљем тексту: Наручилац) дана 09.07.2018. године
упућује

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 10/2018
набавка добара – кухињске опреме
I Заинтересовани понуђач је дана 06.07.2018. године у 12,09 часова путем
електронске поште упутио питање:
1. Питање:
„ У оквиру додатних услова захтевате да понуђач има успостављен систем менаџмента
квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008/ISO 9001:2008. Морамо
Вас обавестити да је наведени стандард застарео и да је у употреби стандард ISO
9001:2015. Из тог разлога у конкурсној документацији се мора извршити измена
захтеваног стандарда.
Постављамо питање: да ли ћете извршити промену или задржати застарео и неважећи
стандард у конкурсној документацији?“
Одговор:
Како је стандард SRPS ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 важећи до 15.09.2018. године а
замењен је новом верзијом SRPS ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 наручилац ће
прихватити било који од наведених стандарда.
2. Питање:
„ У оквиру позиције 6. Паро-конвекцијска пећ електрична захтевате да се достави VDE
сертификат за безбедну употребу уређаја или одговарајући. С обзиром да су ови
сертификати заступљени само у Немачкој, тиме нарушавате Закон о јавним набавкама,
зато што спречавате понуду пећи са било које територије осим Немачке, и тиме вршите
територијалну дискриминацију понуђача и произвођача ( члан 12 Начело једнакости
понуђача ).
Да ли ћете дозволити понуду пећи без датог стандарда?“
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Одговор:
Наручилац је поступио у свему у складу са одредбом члана 71. став 1. тачка 1) Закона о
јавним набавкама.
3. Питање:
„ Због стриктно дефинисаних димензија са малим толеранцијама, да ли се може обићи
објекат или добити технолошки пројекат, како би се увидело да су стварно неопходне
дате карактеристике?“
Одговор:
Да, може се обићи објекат, радним даном у времену од 07,00 до 13,00 часова.
4. Питање:
„У конкурсној документацији позиције 59,60,61 и 62 су кровни вентилатори. Да ли
знате да монтажа и пуштање у рад кровних вентилатора спадају у грађевинске
машинске радове, и да је за то предузећу потребна лиценца за обављање тих послова?“
Одговор:
Одредбом члана 4. став 2. Закона о јавним набавкама дефинисано је да уговор о јавној
набавци добара може обухватити и пружање услуга ако су оне нужно везане за јавну
набавку добара (монтажа, превоз, осигурање или друге услуге дефинисане од стране
наручиоца), у вези са одредбом члана 6а Закона.

II Заинтересовани понуђач је дана 06.07.2018. године у 12,41 часова путем
електронске поште упутио питање:
1. Питање:
„У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ 6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
позиција 5. Машина за сечење хлеба-15 мм
У самом називу добра јасно је да тражите машину која сече кришке дебљине 15 мм.
Међутим у делу опис карактеристике добара тражите машину са могућношћу сечења
кришки хлеба дебљине 11-20 мм. Напомињемо, да машина не поседује самосталну
могућност регулисања дебљине кришки при сечењу. Фабрички она се испоручује са
регулисаном дебљином з сечење кришки, по зхтеву наручиоца. Уколико наручилац има
потребу за регулацијом дебљине сечења кришки хлеба, требају се додатно наручити
сетови са којима се регулише дебљина кришки, при чему се наручилац мора јасно
изјаснити за коју дебљину сечења кришки се опредељује.
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Одговор:
Наручилац захтева машину за сечење хлеба од 15 мм, односно машину која сече
кришку дебљине 15 мм, као што је и наведено називу добра под редним бројем 5. у
Обрасцу 6. Техничке спецификације.
2. Питање:
„У конкурсној документацији у оквиру техничке спецификације за Парно конвекцијска
пећ електрична, капацитета GN 1/1 за коју сте се определили у погледу техничких
захтева је искључиво пећница немачког произвођача „ Rational“. Као доказ о
испуњености овако одређене техничке спецификације предвидели сте да понуђач
достави каталог/п извод из каталога издат од стране произвођача са свим техничким
карактеристикама и означеним моделом на основу кога наручилац може да изврши
проверу свих наведених техничких карактеристика. Увидом у каталог/проспект
немачког произвођача „ Rational“ може се утврдити да техничке карактеристике које
сте дали у потпуности одговарају немачком произвођачу „ Rational“ са незнатним
одсупањима, која су дати само ради проформе.Указујемо да сте сачињавањем техничке
спецификације на наведен начин односно навођењем техничких карактеристика
(спецификација) која означавају једино и искључиво електрично парно конвекциску
пећницу произвођача „ Rational“ поступили супротно изричитој забрани дефинисаној у
одредби чл. 72 ст.1 ЗЈН и одредби чл. 70 ст.1 ЗЈН. Имајући у виду одредбу члана 3 ст.1
тачка 32 ЗЈН то значи да би једино понуда понуђача који понуди пећницу произвођача „
Rational“ могла да има статус одговарајуће понуде, на који начин сет неоправдано
ограничили конкуренцију међу произвођачима, а самим тим и понуђачима. Овако
стриктним и таксативним навођењем са обавезним техничким карактеристикама
неоправдано ограничавате конкуренцију и вршите дискриминацију свих оних понуђача
који би могли да понуде добро истог или чак бољег квалитета и функционалнсоти са
напреднијим решењем и које добро у потпуности може испунити потребу наручиоца,
али другог произвођача и који не испуњава стриктно и необјективно постављену
техничку спецификацију, нити се из конкурсне документације , а имајући у виду
предмет ЈН и сврху и намену захтеваног добра, може закључити зашто електрично
парно конвекцијска пећ мора да има стриктно задате техничке карактеристике
произвођача„ Rational“, поготово имајући у виоду заступљеност на тржишту Србије
уређаја других реномираних произвођача као што су Convotherm Nemačka, MKN
Nemačka, Elektrolux Italija и др. С обзиром на врсту поступка и предмета ЈН како би
реално дали могућност да учествују и поднесу одговарајућу понуду и други понуђачи
који нуде пећнице других произвођача са приближним вредностима истог или чак
бољег нивоа квалитета и функционачлности, молимо Вас да потврдите да је
прихватљиво понудити уређаје и других произвођача:
Молимо Вас да потврдите да је прихватљиво понудити:
а) Парно конвекцијску пећ електричну капацитета 6xGN1/1 које имају 5 медија
термичке обраде са температурном функцијом од 30 C до 250-300 C; пара од 30-130
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C; врућ ваздух од 30-250-300 C; комбинација од 30-250-300 C; варио кување од 30-99
C или регенерација од 120 C до 160 C
б) Са минимумом 99 програмских места са максимум 9 могућих корака или 399
програмских места са 20 могућих корака
ц) Са прихватљивим одобрењем EN 60335-1 за рад пећнице без надгледања
д) Са димензијом ширимна 847мм х дубина 771мм х висина 782мм (

5).

Одговор:
Одговор под а):
Није прихватљиво јер висока температура од 3000 Ц доприноси бржој и квалитетнијој
термичкој обради намирница, обезбеђује неопходну резерву капацитета код пуне
пећнице, краће време припреме, мањи губитак масе печењем, висок степен сочности и
равномерно и подједнако печење по свим нивоима. У техничкој спецификацији је
постављен захтев да апарат треба да има „минимум 5 медија термичке обраде“, те је у
том делу ваше питање нејасно.
Одговор под б):
Захтев из техничке спецификације је „Аутоматизација индивидуалних вишестепених
токова термичке обраде уз минимум 100 програмских места са маx.6 могућих корака“,
те је за наручиоца прихватљиво и „99 програмских места“ с обзиром на незнатно
одступање а предложених „399 програмских места“ је у оквиру захтеваних „минимум
100 програмских места“ док већи број корака није прихватљив јер с обзиром на
капацитет оброка који се припрема, на разноврсну и прилагођену исхрану деци,
технологија са мање корака за наше особље представља иновацију која скраћује
манипулацију и олакшава рад, чиме се постиже економичност у раду, и значајно
растерећење нашег особља
Одговор под ц):
Захтев је постављен у складу са одредбом члана 71. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама
Одговор под д):
Наручилац прихвата и димензију у предложеном распону
3. У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ 6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за
позиције 59,60,61, и 62 Кровни вентилатори, молимо Наручиоца да ради давања
адекватне понуде, омогуће понуђачима на увид пројекат или обилазак саме локације
где су предвиђени кровни вентилатори.

3. Питање:
„ У делу конкурсне документације Образац 6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за
позиције 59,60,61 и 62 Кровни вентилатори, молимо наручиоца ради давања адекватне
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понуде, омогући понуђачима на увид пројекта или обилазак саме локације где су
предвиђени кровни вентилатори.
Одговор:
Да, може се обићи локација и објекат на којем су предвиђени кровни вентилатори,
радним даном у времену од 07,00 до 13,00 часова.

III Заинтересовани понуђач је дана 06.07.2018. године у 19,36 часова путем
електронске поште упутио питање:
1. Питање:
„У делу Упутство за попуњавање обрасца струкуре цене (Образац 7) навели сте начин
на који понуђачи треба да попуне исти, па Вас молимо за појашњење да ли то значи да
у колони 8. треба уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом ? “
Одговор:
Да, у Обрасцу 7. – Образац структуре цене, у колони 8. треба уписати Укупну цену
са ПДВ-ом, како је и наведено у Упутству за попуњавање обрасца структуре цене.

2. Питање:
„ У обрасцу 6, Техничка спецификација, за Кровни вентилатор (поз.59) постављен је
захтев: Ви=10250 м3/х (±2%), н=1390 о/мин (±2%), Н=0,57 kW (±2%), 230В,И=2.6А
Питање: Да ли је за наручиоца прихватљиво и: Ви=8000 м3/х, н=1440 о/мин, Н=2,2 kW,
400В,И =4,3А , а имајући у виду да произвођачи стално унапређују и мењају своје
производе што неминовно доводи до промене постојећих модела ?“
Одговор:
Прихватљиво је и Ви=8000 м3/х, н=1440 о/мин, Н=2,2 kW, 400В,И =4,3А

3. Питање:
„ У обрасцу 6, Техничка спецификација, за Кровни вентилатор (поз.60) постављен је
захтев: Ви=5000 м3/х (±2%), Н=0,57 kW (±2%), И=2.6А
Питање: Да ли је за наручиоца прихватљиво и: Ви=2000 м3/х, Н=1,1 kW, И =5,3А , а
имајући у виду да произвођачи стално унапређују и мењају своје производе што
неминовно доводи до промене постојећих модела ?“
Одговор:
Прихватљиво је и Ви=2000 м3/х, Н=1,1 kW, И =5,3А
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4. Питање:
„У обрасцу 6, Техничка спецификација, за Кровни вентилатор (поз.60 и 62) постављен
је захтев: Ви=1500 м3/х (±2%), 400В,И=0,8А
Питање: Да ли је за наручиоца прихватљиво и: Ви=1800 м3/х, 230В,И=1,2А , а имајући
у виду да произвођачи стално унапређују и мењају своје производе што неминовно
доводи до промене постојећих модела ?“
Одговор:
Прихватљиво је и Ви=1800 м3/х, 230В,И=1,2А

5. Питање:
„ Молимо Вас за појашњење шта представљају и како доказати ознаке: C.OX1 или
одговарајући –Термоблок (поз. 59), C.OX2 или одговарајући - Термоблок (поз.60),
C.OX3 или одговарајући-Пећ (поз.61) и C.OX4 или одговарајући – Прање ресторанског
посуђа (поз. 62) ?“
Одговор:
Наручилац даје појашњење да наведене ознаке не треба доказивати јер се не тичу
техничких захтева (техничке спецификације) нити се њима исте доказују, у
питању су интерне ознаке на страни наручиоца.

6. Питање:
„ У оквиру одељка II, под тачком 13. Квалитет добара, наводите да понуђена и
испоручена добра морају бити истих или бољих техничких карактеристика, па Вас
молимо за појашњење ?
Одговор:
Понуђена и испоручена добра морају бити истих техничких карактеристика при
чему наручилац под „бољим“ техничким карактеристикама подразумева
техничке захтеве који су постављен као минимални, а понуђач понуди добро веће
вредности.
IV Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5.
Закона o јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
Рок за подношење понуда је 12.07.2018. године до 10.00 часова.
V Контакт особа: Ковачевић Весна, e-mail: vesna.kovacevic@indjija.net , факс 022/560614, од понедељка до петка у периоду од 07.00-13.00 часова.
VI Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.
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