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Ужице
Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке бр. 1.1.6/2018, набавка
добра- Набавка опреме за вешерај
1. Питање:
ПИТАЊЕ –ДОДАТНИ УСЛОВ , страна 7/38

Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:
Код НАЧИНА ДОКАЗИВАЊА на страни 7/38 сте навели да је потребно :
Да понуђач у моменту подношења понуде има мин. 4 радно ангажована лица по
било ком основу , у складу са Законом о раду и то: 1 машинског техничара, 2
електромеханичара за расхладне и термичке уређаје, 1 електротехничара, која
поседују сертификат – овлашћење за сервисера издат од стране произвођача
понуђене опремe“.
Због чега је наручиоцу битно код кадровског капацитета да су по занимању 2
електромеханичара за расхладне и термичке уређаје ( где се техничка
спецификација односи на машине за прање и сушење веша ) када је у основи
битно да су сертификовани и обучени од стране произвођача/ понуђача за
монтажу , сервис машина предметне набавке а да ли је електротехничар,
електромеханичар је битно ако желите да ограничите понуђача и тиме направите
дискриминацију .
Одговор:
Структура радно ангажованих лица- сертификованих сервисера дата је на начин
да понуђач има могућности пружања комплетне сервисне услуге за тражену
машину . Иначе не постоји образовни профил и занимање електромеханичар за
машине за прање и сушење веша већ је електромеханичар за расхладне и
термичке уређаје обучен и за ове машине.
2. Питање:
Овим путем желимо да Вам укажемо , да сте сачињавањем техничке спецификације
на наведен начин
односно навођењем техничких карактеристика
(спецификација ) поступили супротно изричитој забрани дефинисаној у одредби
члана 72. став 1. ЗЈН , одредби члана 70. став 1, члан 9. став 1., члан 70. став 1. и
2. , члана 71. став 1. ЗЈН .

КОНКРЕТНО из спецификације машине за прање веша: „Могућност креирања
контролног система конектованог преко Wi-Fi na Cloud“.
Из спецификације машине за сушење веша: : „Систем директног преноса снаге
уместо каишева“
Сматрамо да приликом одређивање техничке спецификације нисте описали добро
на начина који представља објективан приказ нивоа функционалности
и
квалитета који се може сматрати потребним за тражена добра одн. што сте за
описивање захтеваних техничких карактеристика
користили прецизност и
детаљност тако да понуда може имати статус одговарајуће само за одређеног
понуђача .
С обзиром на врсту поступка и предмет јавне набавке , и како би реалну могућност да учествују и поднесу одговарајућу понуду имали и понуђачи који би
понудили машине са приближним вредностима , истог или чак и бољег нивоа
квалитета и фунционалности , молимо Вас да још једном спецификацију машине
за прање и машине за сушење веша прилагодите.
Одговор :
Наручилац остаје при траженим карактеристикама јер је реч о карактеристикама
које представљају напредна решења код ове врсте машина , а такве имају и наше
постојеће машине са којима се нове упарују.
Могућност креирања контролног система конектованог преко Wi-Fi na Cloud је
значајна због ефикаснијег и бржег отклањања кварова. Систем директног преноса
снаге уместо каишева је напредна карактеристика код машина за сушење веша
која представља најсавременије решење за трансфер снаге мотора на бубањ које
омогућава глатки старт и тих и поуздан рад .Омогућава и уштеде на одржавању
на трошковима због хабања и замене каишева и ременица.
Захтеване техничке карактеристике у техничкој спецификацији ( капацитет,
домензије, ел. снага...) нису дате прецизно већ са толеранцијом.
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