





Broj: 2436/4-a
02.11.2018. године

Поступајући у складу са чл. 63. и чл. 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас да је потенцијални понуђач у ЈН 16/18 добра, Набавка опреме за ДБ – машина за прање посуђа са омекшивачем воде, поставио следећа питања:

1.  У вези захтева „димензије максимално: 580x610x820 мм“, да ли је за наручиоца прихватљива и димензија машине 600x637x850 мм, с обзиром на незнатну разлику ?
2.  У вези захтева „ теоретски капацитет: до 60 корпи/сат“, да ли је за наручиоца прихватљива и машина код које се програм прилагођава потребама корисника , с обзиром да је реч о технолошки напредној машини, а посебно имајући у виду захтев „теоретски“ капацитет ? 
3. У вези захтева „потрошња воде максимално: 2,3 литара по корпи“, да ли је за наручиоца прихватљива и машина са потрошњом воде од 2,4 литара, како ју је декларисао произвођач, посебно имајући у виду да се прецизно подешавање спроводи приликом стављања машине у погон и да она може бити и мања ?   
4. У погледу захтева „ утиснуте млазнице које онемогућавају блокаду“, да ли је за наручиоца довољно да машина има термо стоп за блокаду задатих температура ?
5. У вези захтева „УСБ“ прикључак, да ли је за наручиоца прихватљива и машина напредније технологије код које су сви подаци садржани на дисплеју машине и која има дневник који памти податке и у сваком моменту се може видети податак релевантан за установу, а посебно имајући у виду да нисте ни навели шта се подразумева под  „пренос података“ ? 
6. У вези захтева „командна табла са тастерима за паљење, два тастера за различите програме прања, тастер за искључивање и аутоматско испуштање воде“ , да ли је за наручиоца прихватљива и машина напредније технологије код које је тастер или слика предмета која се пере и даје лакоћу руковања свакој особи која ради са машином а програм самопрања има функцију да дезинфикује машину и аутоматски испусти воду ? 
ОДГОВОР:
Комисија за ЈН 16/18 добра, Набавка опреме за ДБ – машина за прање посуђа са омекшивачем воде,  потенцијалним понуђачима саопштава да је Наручилац, водећи се техничко- функционалним стандардима и располиживим средствима, утврдио техничке карактеристике машина које су предмет ове набавке како је дефинисано у обрасцу понуде на страни 18 и 19/31 Конкурсне документације.



Полазећи од чињенице да на нашем тржишту могу да се набаве машине ових техничких карактеристика и то од више произвођача, Комисија је мишљења да не постоје оправдани разлози за измену техничких захтева који се односе на: димензије машине, висину пуњења, димензија корпе, теоретски капацитет,број програма прања, снаге, запремине резервоара, максималне потрошње воде, снаге пумпе..
Наручилац је надаље, у истој табели утврдио који минимум техничких карактеристика машина мора да садржи да би понуда била прихватљива и одговарајућа.
На основу наведеног, а приликом оцене приспелих понуда, Комисија ће ценити да ли понуђено добро ( само у делу који се односи на: -Машина треба да садржи минимум техничке карактеристике:)  садржи минимум техничких карактеристика онако како је дефинисано у обрасцу понуде, тако да ће бити прихваћено и добро бољих техничких карактеристика, уколико буде понуђено у прихватљивој понуди.
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