Дел.бр. 4663
Датум: 25.09.2015.
Страна 1 од 1
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 набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12,14/15 и 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка –преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда -добра–
Куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката предшколске установе
„11. април“-Нови Београд, обликованог у две партије,број ЈН Д-15-34
Дана 23.09.2015. и 25.09.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку
бр.Д 15-34 у коме се наводи следеће:
ПИТАЊЕ – 1:
Поз. 8 и 65. Стона вага са дисплејем. дат је опис ваге једног произвођача. иако није
наведен назив и модел, тачно датим димензијама и тежином ограничава се понуда вага а
самим тим и конкуренција. сматрамо да су наведене димензије и тежина небитне у односу
на функционалност, па самим тим, а у складу са ЗЈН, наведите могућа одступања у вези
ових карактеристика.
ПИТАЊЕ – 2:
За одређене позиције у опису је дато "ЦЕ сертификат или одговарајуће". Да ли сертификат
треба приложити или је довољна изјава или навођење у проспекту да дато добро поседује
сертификат?
ПИТАЊЕ – 3:
Позиција 34. електрични шпорет, затворен са три стране. У опису је дато да је "са 2
спојене пуне плоче дим. 300х300мм. Да ли шпорет има укупно 4 или 2 грејне плоче? Шта
подразумева "2 спојене пуне плоче". Молим вас дајте јаснији опис.
ПИТАЊЕ – 4:
Позиција 54. санитарни умиваоник за прање руку, дата је димензија 50х40х33цм. Да ли је
прихватљива димензија 50х40-50х33цм?
ПИТАЊЕ – 5:
позиција 9 и 43 Електрична гравитациона месорезница, дате су димензије са одступањима.
Да ли је прихватљиво одступање 64-70х49-60х44-54цм имајући у виду да у свим осталим
карактеристикама, уређај одговара саламорезници Н300 произвођача ФИМАР.

Наручилац даје следећи одговор:
ОДГОВОР - 1:
Димензије ваге (mm); 260(ш) х 287(д)х137(в), димензија таса: мин. 230(ш)х190(д) (инох
тас), маса уређаја мин. 2,8кг
ОДГОВОР - 2:
Треба приложити.
ОДГОВОР - 3:
Шпорет има укупно 2 грејне плоче 300х300мм. Под ,,2 спојене пуне плоче" подразумева
се да је размак између плоча мањи од 8мм, које чине једну геометријску раван и који опис
је наручилац већ дао у техничкој спецификацији.
ОДГОВОР - 4:
Прихватљива је дим. 50х40-50х33 цм.
ОДГОВОР - 5:
Одступање у димензијама је прихватљиво, а тражене карактеристрике остају исте.
Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

