Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 31/2016 –Машина за прање црног
посуђа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Поучени искуством из ЈН 18/2015 и Ваше жеље да фаворизујете једног понуђача и
чињеницом да сте поновно расписали ЈН, остаје нејасно зашто нисте купили од тог
понуђача и на тај начин не замајавате и нас и Вас. Питање гласи:
Да ли ћете и овај пут фаворизовати једног понуђача и произвођача?
Одговор 1.
У претходно спроведеном поступку ЈН 18/2015 обуставили смо поступак из финансијских
разлога и преусмерили средства у набавку која је приоритетна. У Одлуци о обустави
поступка број 352 од 27.08.2015.г. навели смо да „Поновно покретање поступка ове јавне
набавке извршиће се у току наредне године када се за то створе услови, о чему ће
понуђачи бити накнадно обавештени и позвани да доставе своје понуде.“
Због свега наведеног Наручилац је ипак одлучио да набави машину за прање црног посуђа
без фаворизања било ког произвођача и понуђача.
Питање бр. 2:
У додатним условима које понуђач мора испунити навели сте под 3. да понуђач мора
имати систем ИСО 27001, а у начинима доказивања сте навели да понуђач мора
доставити доказе о уведеним стандардима 9001,14001 и 18001. Да ли је ово грешка у
куцању и да ли је довољно у вези свих сертификата који су тражени доставити копије три
важећег сертификата понуђача ИСО 9001:2008,ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2008.
Одговор бр. 2.
Наручилац је направио грешку у куцању и наглашава да је потребно да се достави копије
три важећег сертификата произвођача и то: ИСО 9001:2008 или одговарајући, ИСО
14001:2004 или одговарајући. ОХСАС 18001:2007 или одговарјући и ЦЕ марк
Питање бр. 3:
Тражили сте следеће карактеристике:
Под 1. Димензије машине максимално 750x880x23300 +-50/мм
Под 3. Величина корпе мин./600x670/ мм, висина отвора /без корпе/ мин. 650, радна
висина /840+-20/мм
Давањем мин. величине корпе /мин.600x670 мм/ и маxималне димензије машине
/750x880x23300+-50 мм/ одредили сте да може само један модел , једног произвођача на
свету да задовољи тражено.
О овом питању смо и у ЈН 18/2015 постављали питање и излазили на лице место и дана
29.05.2015. смо у присуству Мирјане Дивић и Милке Куртеш на месту где је предвиђено
постављање машине утрђено да машина може бити широка маxимално 880 мм, а висина
маxимално 2700 мм.
Питање гласи: Да ли ширина зидова у простору где је предвиђена монтажа може и даље
бити 88 цм, а висина маxимално 270 цм. Висина у документацији је 23300-+50мм што
значи 23 метра и 30 цм.

На основу мерења која смо обавили предлажемо да промените димензију у дате
максималну димензију машине може бити 880x930x2700 мм.
Одговор бр. 3.
Наручилац је направио грешку у величини где стоји :
димензије машине максимално (750 х 880 х 23300 ±50) mm.
Наручилац прихвата пропуст и мења димензије у 750 х 880 х 2300 ±50mm.
Простор где је превиђена да стоји машина за прање црног посуђа је исти, с обзиром да сте
у претходном спроведеном поступку ЈН 18/2015 обишли простор и упознати сте са
димензијама .
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 31/2016.
Дана 11.10.2016. године

