ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 1802/18
Датум: 19.06.2018. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу.
ПИТАЊЕ 1: У делу конкурсне документације Кадровски капацитет тражите:
„Понуђач је дужан да има сервисну службу - сервис, са минимум једним радно ангажованим лицем са
сертификатом/овлашћењем од стране произвођача понуђених добара на редном броју 3,4,5,12, 13, 17
за партију 2 – основна кухињска средства, понуђач доказује достављањем сертификата/овлашћења од
стране произвођача за сервис и сервисера.
С обзиром да многи произвођачи имају своје овлашћене сервисе и сервисере на територији Републике
Србије, да ли је прихватљиво да понуђач достави уговор са овлашћеним сервисом?“
ОДГОВОР: Прихватљиво је.

ПИТАЊЕ 2: „У делу конкурсне документације Сертификација и обим акредитације тражите:
„У погледу пословног капацитета, да понуђач у моменту подношења понуде има успостављен систем
према захтевима стандарда SRPS 9001:2008, SRPS OHSAS 18001:2008 за област сертификације
производња (или трговина) и монтажа професионалне угоститељске опреме, понуђач доказује
достављањем копија сертификата издатих од стране акредитованих сертификационих тела за
захтевану област, која је под обимом акредитације. Важи за обе партије.
Услов који сте Ви дефинисали у конкурсној документацији у ДОДАТНИМ УСЛОВИМА за
поседовање сертификата са дефинисањем области сертификације производња (или трговина) и
монтажа професионалне угоститељске опреме, је ограничавајући и дискриминаторски, односно
фаворизујући за понуђача који има овако дефинисну област сертификације.
Напомињемо и то да се у вези ЈН овог типа добара, тачно зна ко могу бити потенцијални понуђачи, и
које сертификате поседују и са којом дефиницијом области сертификације. Из Вашег услова да
“понуђач поседује сертификат: SRPS ISO 9001:2008, : SRPS OHSAS18001:2008, који гласи за област
производња (или трговина) и монтажа професионалне угоститељске опреме“, фаворизујете понуђача
који има овако дефинисану област сертификације.
У вези изнетог, још једном указујемо да је Ваш захтев да област сертификације буде „производња (или
трговина) и монтажа професионалне угоститељске опреме“, рестриктиван и са истим се
дискриминишу и стављају у неједнак положај понуђачи који имају успостављен систем према
захтевима стандарда ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2008, односно ISO 9001:2015, и OHSAS
18001:2007, али који се баве на пример само трговином или производњом, али не и монтажом
професионалне угоститељске опреме, или су само специјализовани за уградњу (монтажу) и
сервисирање угоститељске опреме. Али као група понуђача могу испунити тражени пословни
капацитет.
Како је Наручилац извршио повреду чл. 10. став 1. и 2. ЗЈН-а, чл. 12 став 1. и 2. ЗЈН-а, чл. 76. став 2.
и 6. ЗЈН-а, надамо се да ће те позитивно одговорити на наше питање, чиме ће те као наручилац
испунити чл. 10, 12. и 76. ЗЈН-а, што сте по ЗЈН дужни да урадите и испоштујете начело
обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача.
Да ли је прихватљиво да понуђач достави сертификате:
* ISO 9001:2015 за следеће области: ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
* OHSAS 18001:2007 за следеће области: ПРОДАЈА, УГРАДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНЕ
УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ.
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Услов који сте Ви дефинисали у конкурсној документацији у ДОДАТНИМ УСЛОВИМА за
поседовање сертификата са дефинисањем области сертификације производња (или трговина) и
монтажа професионалне угоститељске опреме, је ограничавајући и дискриминаторски, односно
фаворизујући за понуђача који има овако дефинисну област сертификације.
Напомињемо и то да се у вези ЈН овог типа добара, тачно зна ко могу бити потенцијални понуђачи, и
које сертификате поседују и са којом дефиницијом области сертификације. Из Вашег услова да
понуђач поседује сертификат: SRPS ISO 9001:2008, : SRPS OHSAS18001:2008, који гласи за област
производња (или трговина) и монтажа професионалне угоститељске опреме, фаворизујете понуђача
који има овако дефинисану област сертификације.
У вези изнетог, још једном указујемо да је Ваш захтев да област сертификације буде производња (или
трговина) и монтажа професионалне угоститељске опреме, рестриктиван и са истим се
дискриминишу и стављају у неједнак положај понуђачи који имају успостављен систем према
захтевима стандарда ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2008, односно ISO 9001:2015 и OHSAS
18001:2007, али који се баве на пример само трговином или производњом, али не и монтажом
професионалне угоститељске опреме или су само специјализовани за уградњу (монтажу) и
сервисирање угоститељске опреме. Али као група понуђача могу испунити тражени пословни
капацитет.
Како је Наручилац извршио повреду чл. 10 став 1. и 2. ЗЈН-а, чл. 12 став 1. и 2. ЗЈН-а, чл.76. став 2. и
6 ЗЈН-а, надамо се да ћете позитивно одговорити на наше питање, чиме ћете као наручилац испунити
чл. 10, 12. и 76. ЗЈН-а, што сте по ЗЈН дужни да урадите и испоштујете начело обезбеђивања
конкуренције и начело једнакости понуђача.“
ОДГОВОР: Наручилац је навео српски стандард али да је дужан да прихвати све, у тренутку
подношења понуде - важеће верзије ( и старе и нове) са захтеваним обимом сертификације а
чињеница да свако од заинтересованих лица исти евентуално не поседује, не значи да наручилац није
испоштовао начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача, што неоправдано
износите. И сами износите чињеницу да као група понуђача могу испунити тражени пословни
капацитет.

ПИТАЊЕ 3: „У делу конкурсне документације Партија 2- основна кухињска средства тражите за
позицију 17. ЕЛЕКТРИЧНИ КИПЕР, између осталог, да димензије посуде електричног кипера буду:
1100x580x229 mm.
Да ли је прихватљиво да се понуди димензија посуде: 1070x590x235 mm, при чему капацитет остаје
120 литара, као и тражене димензије електричног кипера?“
ОДГОВОР: Прихватљиво је.

ПИТАЊЕ 4: „У делу конкурсне документације на страни 1. стоји да је број набавке из годишњег
плана набавки:1.1.7/18, а у делу рок и адреса за подношење понуда стоји:
„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, БРОЈ: 1.1.6/18“.
Који је број ЈН, 1.1.7/18 или 1.1.6/18?“
ОДГОВОР: У овом делу је техничка грешка наручиоца приликом израде конкурсне документације.
Број јавне набавке из годишњег плана набавки је 1.1.7/18, као што је написано у уводном делу
конкурсне документације на страни 1. Уједно је то и јавно доступна информација на порталу Управе
за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=134064&pidp=132240
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ПИТАЊЕ 5: „У делу конкурсне документације УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ на страни 2 стоји:
Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН-а, са упутством како се доказује
испуњеност услова (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем,
образац фотокопирати, посебно за сваког од понуђача из групе понуђача, односно за све подизвођаче);

Молимо Вас да нам објасните зашто је Прилог број 3 потребно фотокопирати, посебно за
сваког од понуђача из групе понуђача, односно за све подизвођаче, кад исти не садржи
никакве колоне за попуњавање или заокруживање, већ само објашњава које обавезне услове
требају да испуне понуђачи, независно од начина наступања.
За испуњеност услова из члана 75. ЗЈН-а дат је Прилог 4, а за испуњавање обавеза из важећих
прописа дат је прилог 5.“
ОДГОВОР: Наручилац је направио превид приликом израде прилога 3. Ваша сугестија је уважена –
није потребно фотокопирање прилога 3 за сваког понуђача из групе понуђача, односно за сваког
подизвођача.

ПИТАЊЕ 6: „У вези Прилога 3 у НАПОМЕНИ стоји:
Испуњеност услова под редним бројевима 1, 2, 3, 4, и 11 из Обрасца за оцену испуњености услова у
поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној
документацији – попуњен Прилог 4.
Наше питање гласи: Будући у Прилогу 3 не постоји редни број 11 , да ли је у питању грешка или сте
имали у виду нешто друго?“
ОДГОВОР: У питању је техничка грешка наручиоца приликом израде конкурсен документације.
Редни број 11 не постоји.

ПИТАЊЕ 7: „У прилогу 1в: ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ стоји да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући
и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке.
Молимо Наручиоца да измени овај део конкурсне документације, с обзиром да изјаве које се дају под
пуном матерјалном и кривичном одговорношћу потписују сви учесници у заједничкој понуди, а не
само носилац посла.“
ОДГОВОР: Наручилац уважава примедбу заинтересованог понуђача и у овом делу извршиће измену
конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 8: „У изјавама Прилога 4, 5 и 6 стоји да је број набавке 05/18. Вероватно је Наручилац
грешком уписао овај број ЈН, па Вас молимо да исте исправите“
ОДГОВОР: Број 05/18 је интерни број јавне набавке код наручиоца. Ипак, наручилац уважава
примедбу и у овом смислу конкурсна документација биће измењена са редним бројем из плана
набавки, односно 1.1.7.
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ПИТАЊЕ 9: „У делу конкурсне документације Партија 2 - основна кухињска средства тражите за
позицију 12 и 13 (где се траже електрични шпорети), да снага грејних плоча буде 3 кW.
Да ли је прихватљиво да снага грејних плоча буде од 2,5 кW до 3 кW, укупна снага за позицију 12 од
10 до 12 кW, а за позицију 13 да укупна снага буде од 5 до 6 кW? При томе наглашавамо да описи који
су дати за позиције 3,12, 13 и 17 одговарају описима производа произвођача КОГАСТ, чија добра
имате у Вашим објектима.“
ОДГОВОР: Није прихватљиво. Грејне плоче мање снаге нису објективна потреба наручиоца.
Наручилац у техничкој спецификацији није навео произвођача.

Комисија за јавну набавку
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