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Предмет: Одговор на питања у поступку јавне набавке добара бр. 1.1.9/2016 – кухињска
опрема
1. Питање :
У делу конкурсне документације у табели ДОДАТНИ УСЛОВИ , за услове под: 4 тражите да понуђач
поседује сертификат: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 који гласи за продају,уградњу
и поправку предметне опреме.
Услов који сте Ви дефинисали у конкурсној документацији у ДОДАТНИМ УСЛОВИМА за поседованје
сертификата са дефинисанјем области сертификације која гласи за продају, уградњу и поправку
предметне опреме, је ограничавајући и дискриминатерски, односно фаворизујући за понуђача који има
овако дефинисну област сертификације.
Напоминјемо и то да се у вези ЈН овог типа добара, тачно зна ко може бити потенцијални понуђач, које
сертификате поседује и са којом дефиницијом области сертификације. Из Вашег услова да:“ да понуђач
поседује сертификат: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 који гласи за продају,уградњу
и поправку предметне опреме“ свима нама осталим понуђачима је јасно којег понуђача фаворизујете.
НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:
Да ли је прихватљиво да понуђач достави сертификате:
*ISO 9001:2008 за следеће области: ПРОИЗВОДНЈА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЛЈСКЕ ОПРЕМЕ
*ISO 9001:2008 за следеће области: ПРОИЗВОДНЈА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЛЈСКЕ ОПРЕМЕ
*OHSAS 18001:2007 за следеће области: УГРАДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ.

Одговор:
За наручиоца је прихватљиво да понуђач достави сертификате ISO 9001:2008 , ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007 за области продаје, уградње (монтаже) и поправке (сервисирања ) КОМПЛЕТНЕ
УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ.

С обзиром да је предмет јавне набавке испорука, монтажа и сервисирење добара у гарантном року
( месорезница, универзална кухињска машина са стандардним деловима и миксер за тесто),
захтев наручиоца у погледу области сертификације је у логичној вези.

2. Питање:

У делу конкурсне документације III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

под редним бројем 3) тражите:
Миксер за тесто
- Капцитет посуде 32 л
- капацитет брашна /теста 17/25 кг
- са одвојивом посудом
- са подижућом главом
- са две брзине
- снага мотора 1,8 кw
- брзина окретања посуде рпм 1 / 2 брзина 12/19
- брзина окретања спирале рпм 1 / 2 брзина 77/120
- спирала,посуда и покривна решетка- иноx, димензије 760x420x660
Са овако дефинисаним техничким карактеристикама, недајући никакву могућност одступанја од
тражених димензија конкурсном документацијом, ограничавате и дискриминишете учешће већег броја
понуђача који би Вам понудили миксер за тесто других произвођача са чак бољим техничким
карактеристикама, и на тај начин , фаворизујете произвођача МAC PAN из Италија, а са тим и само
једног увозника опреме произвођача МAC PAN из Италије. У вези са тим
НАША ПИТАЊА ГЛАСЕ:
1) Да ли је прихватљиво да снага мотора буде у распону од 1,5 до 1,8 kw, собзиром да се и једна и
друга снага повезују на монофазну струју?

2) Да ли је прихватљиво да се понуде димензије 760-780x420-430x660-730/1240 mm?

Одговор:
У конкурсној документацији није наведен произвођач који је у Вашем питању наведен , нити
било који други одређени произвођач предметне опреме. Комисија је у техничким карактеристикама
навела квалитет опреме која се тражи у предметној јавној набавци, имајући у виду потребе и делатност
наручиоца.
Наручилац је у Измењеној конкурсној документацији од 18.11.2016. године у делу III ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА под
редним бројем 3) дао прецизну техничку спецификацију за опрему - миксер за тесто, са дозвољеним
одступањима.
У конкретном случају Вашу понуду сматраћемо прихватљивом уколико је снага мотора
понуђеног предметног уређаја 1,8 kw , као што је наведено у конкурсној документацији.
Наручилац је определио захтев у погледу снаге мотора имајући у виду намену уређаја- мешање
теста , и ценио да би, због тежине и густине теста, оптимална снага мотора била 1,8 kw. Миксер који
тренутно имамо је мање снаге и није се показао као задовољавајући. Јачи мотор лакше меша тесто, мање
се загрева и самим тим продужава век упоребе. Из наведених разлога смо и тражили мотор снаге 1,8 kw,
који би сигурно задовољио наше потребе.
У вези димензија предметног уређаја , прихватиће се понуде димензија 760x420x660 мм ± 2% ,
као што је захтевано у конкурсној документацији. Наручилац је определио димензије уређаја према
својим потребама и условима простора кухиње у којем ће се сместити уређај.
Комисија за јавну набавку
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