Дел.бр. 3861
Датум: 14.08.2015.
Страна 1 од 4
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкам (Сл. Гласник РС 124/12,14/15
и 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка –
отворени поступак - добра – куповина опреме за централне кухиње : ,,Весна" у
објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа
обликовану у три партије Д 15-32
Дана 11.08.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д 15-32 у коме
се наводи следеће:
Поштовани,
у вези конкурсне документације за јавну набавку из наслова, сматрамо да није у складу са
ЗЈН, и да је иста направљена тако да ограничава конкуренцију мећу понуђачима, односно
повреду члана 76. став 6. ЗЈН, и то :
1.Уколико је за машину/уређај, наглашено да је са екраном осетљивим на додир (touch
screen) и да је заштићена PIN кодом, овим се сужава избор произвођача (може се рећи на
1-2) , а карактеристика не утиче битно на капацитет и ефикасност уређаја, осим да се
смањи конкуренција.
2. Обезбеђење овлашћеног сервисера, путем уговора или потврде или изјаве, представља
поступање које се не може оправдати са становишта логичке везе са предметом конкретне
јавне набавке, односно , обавеза понуђача за сервисирањем се јавља након склапања
уговора са наручиоцем а не у моменту подношења понуда, док ће за извршење уговорних
обавеза наручилац имати финансијско обезбеђење понуђача па је таква врста додатног
услова непотребна, .
3. С друге стране, обезбеђивање доказа о овлашћеном сервисеру, ставља издаваоца тј
овлашћеног сервисера у позицију да одређује ко може да буде учесник у јавној набавци, а
што за последицу има сужавање конкуренције. Такође, не треба занемарити чињеницу да
се на овај начин произвођачима даје могућност да утичу на то ко ће од понуђача поднети
понуду у наведеном поступку јавне набавке , јер не постоји објективна потреба за овим
захтевом, којим се доводе у повлашћен положај пронуђачи који су и произвођачи, који
могу да на тај начин ускрате доказ за тражени услов. Наведеним условом неоправдано се

сузбија конкуренција свих правних лица која увозе уређаје/машине одређеног
произвођача из других земаља или од других дистрибутера у земљи.
С тим у вези, указујемо да је начело једнакости предвиђено чланом 12 ЗЈН, основни
предуслов за обезбеђивање конкуренције у поступцима јавних набавки, а сваки захтев
конкурсне документације који на несумљив начин не одражава објективну потребу
наручиоца у вези са предметом јавне набавке представља неоправдано фаворизовање и
дискриминисање одређених категорија понуђача и кршење начела једнакости понуђача.
4. Због различитости врсте добара која се набавља, која припада различитим групама
добара у општем речнику јавних набавки, сматрамо да је прихватљивије јавну набавку
поделити по партијама у складу са чланом 3 став 1 тачка 12) и 35) и добити економичнију
и конкурентнију јавну набавку.
5. Због вредносно велике јавне набавке, предлажемо да се уместо БОН-ЈН достави Оцена
Скоринга АПР-а која пружа детаљније и релевантије показатеље од траженог доказа.

Наручилац даје следећи одговор:
Сходно одредби члана 70. ЗЈН, кроз техничке спецификације као обавезног елемента
конкурсне документације, наручилац изражава своје потребе које добра, радови и услуге
који су предмет јавне набавке, морају да задовоље у погледу техничких карактеристика,
квалитета, димензија и других елемената. Техничке спецификације морају да обезбеде да
се добра, радови или услуге који се набављају опишу на начин који је објективан и који
одговара потребама наручиоца.
1. Наручилац је у оквиру техничке спецификације за Партију бр. 3 за машину за прање
посуђа поставио технички захтев „уграђен систем машине са екраном на додир“
самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство
за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише, као и потрошња
воде“, а пре свега полазећи од својих објективних потреба. Јер захтевано техничко
решење даје значајне уштеде и низ предности у самом производном просцесу. Ако се
перу, на пример флашице, бира се програм само притиском на слику, а машина ће
аутоматски вршити испирање са температуром од 650C, Или када се притисне на слику
тањира, машина ће аутоматски вршити испирање са 850C и при томе све потребне
елементе прања прилагодити захтеву прања, а што све гарантује хигијенско прање, које је
за нас јако значано с обзиром на нашу делатност.
Такође, могућност погрешног руковања „са уграђеним систем машине са екраном на
додир“ је искључена , што је за нас као наручиоца важно, јер захтевано техничко решење
ће умањити честу промену особља, а самим тим и честу обуку јер захваљујући „екрану на
додир“ руковање машином за прање је веома једноставно, скоро да не захтева никакву
пажњу, неутрално је по питању језика: у зависности од врсте посуђа за прање, односно
степена запрљаности, радник-оператер додиром на одговарајућу слику -врсту посуђа бира
одговарајући програм. Оптички и акустични сигнали информишу особље о напретку
циклуса прања и стању машине. Затим, машина је у стању да препозна, саопшти и

делимично чак сама уклони грешке, на који начин се веома растерећује наше особље а
ново особље брзо може да се упозна са машином за прање посуђа.
Заштита ПИН кодом је нама као установи такође битна због заштите саме машине и
могућности да неовлашћена особа врши поправке или добија информације које за њу нису
меродавне. На пример аутоматски подсећа на планирано сервисирање што диприноси
дужем веку трајања машине, оптички
и акустични сигнали омогућавају брзо
препознавање пријава машине, као што су посуђем блокирана поља за прање, недостатак
средстава за прање и испирање, на који начин особље може одмах да реагује и отклони
грешку а вишеструко прање постаје непотребно, чиме се штеди на више начина, подаци о
контактима добављача детерџената могу одмах да се пронађу лаким додиром на екран,
затим интегрисан хигијенски дневник служи за документовање хигијенски релевантних
дешавања у дужем временском периоду ( меморише температуре прања и испирања,
одабир програма, неправилности односно погрешно руковање, чиме се препознају радне
навике које тада по потреби могу да се промене, ..)
Како захтевано техничко решење „систем машине са екраном на додир“, представља
објективну потребу наручиоца да набави производ тј. у конкретном случају машину за
прање белог посуђа, .. са две температуре испирања 650C и 850C, истичемо да су техничке
спецификације описане на начин који одговара нашим потребама и који је објективан, а
све због уштеде и унапређења производног процеса код наручиоца. У том смислу, није
оправдано ни логично захтевати да наручалац дефинише добра која жели да набави кроз
поступак јавне набавке, мимо својих потреба.
С друге стране, како наручилац има обавезу да приликом одређивања техничких
карактеристика обезбеди конкуренцију међу понуђачима, напомињемо да довољан број
понуђача може да понуди машину захтеваних техничких карактеристика, а што је
наручилац још у припремној фази утврдио.
2. Како је смисао одређивања додатних услова да наручилац буде сигуран да ће уговор
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор, тј.
да одбије понуде свих понуђача који тражене капацитете немају а мајући у виду предмет
јавне набавке – кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за
угоститељство, односно опрема за централне кухиње, наручилац је предвидео додатни
услов у оквиру техничког капацитета :
-да понуђач обезбеђује минимум један овлашћени сервис (за добра под наведеним редним
бројевима, по партијама) – доказ: списак овлашћених сервиса сачињен на документу са
меморандумом понуђача, са подацима о овлашћеним сервисима, ..
-са минимум једним сертификованим сервисером од стране произвођача (за добра под
наведеним редним бројевима, по партијама) – доказ: списак сертификованих сервисера
сачињен на документу са меморандумом понуђача, са подацима о сервисерима , име и
презиме, основ радног ангажовања у сервису (уговор о раду, о привременим и повременим
пословима, о делу, о допунском раду, о пословно техничкој сарадњи) , уз фотокопије
сертификата.
Приликом дефинисања овог услова наручилац се руководио и одредбом члана 4. став 2.
Закона којим чланом је прописано да уговор о јавној набавци добара може обухватити и
пружање услуга ако су оне нужно везане за јавну набaвку (монтажа, превоз, осигурање
или друге услуге дефинисане oд стране наручоца) . Како је у конкретној јавној набавци

предмет куповина опреме за објекте предшколске установе и то кухињска опрема, за коју
је конкурсном документацијим дефинисан минимални гарантни рок од 24 месеца а у
моделу Уговора , у члану 7. и обавеза продавца да гарантује исправно функционисање
ствари у року наведеном у гарантном листу, дакле у периоду од најмање 24 месеца, то је
овакав услов заиста неопходан за реализацију јавне набавке и у логичкој је вези са
предметом јавне набавке. Имајући у виду да су у питању разни уређаји: расхладни,
термички и други уређаји и како наручилац нема обучену службу за сервисирање, нити
она располаже потребним алатом нити деловима (а статус овлашћеног сервиса /сервисера
гарантује да ће квалитет пружених услуга бити задовољавајући) овакав услов заиста
представља објективну потребу наручиоца. При том је дата широка могућност
достављања доказа ( основ радног ангажовања у сервису :уговор о раду, о привременим и
повременим пословима, о делу, о допунском раду, о пословно техничкој сарадњи) што
указује да овако одређен услов – доказ не дискриминише понуђаче и да у статусу
понуђача могу учествовати било произвођачи, било правна или физичка лица које се не
баве роизводњом већ дистрибуцијом, односно продајом.
Везано за Ваше наводе, не можемо а да не приметимо да не наводите шта Вас неоправдано
спречава да учествујете у предметном поступку јавне набавке.
Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

