ОШ» Јован Поповић»Нови Сад,
Раваничка 2, Нови Сад
Број: 562
Датум: 30.07.2018.
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 27.07.2018. године за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности
добара – Опремање школске кухиње и трпезарије у објекту школе у Др. Илије Ђуричића 2,
број ЈНМВ – 8/2018
Дана 27.07.2018. године .потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште
питања - везана за јавну набавку добара – Опремање школске кухиње и трпезарије у
објекту школе у Др. Илије Ђуричића 2 , број ЈН МВ 8/2018
ПИТАЊA
ПИТАЊЕ 1 На страни 16 од 29 конкурсне документације под тачком 5. начин
доказивања под тачком
в) стоји да је неопходно да каталози буду на српском језику.
Наше питање гласи: уколико је каталог на енглеском језику да ли је за Наручиоца
прихватљиво да се доставе копије таквог каталога уз достављање превода на српски језик?
ПИТАЊЕ 2 На страни 16 од 29 конкурсне документације под тачком 5. начин
доказивања под тачком
а) стоји да је неопходно да се доставе референце претходних купаца опреме за кухиње
и школски намештај.
Наше питање гласи да ли је прихватљиво да се доставе укупно три референце рачунајући
збир референци за опрему и референци за намештај? Уобичајено је да се намештај од
кухињске опреме раздваја по партијама, самим тим су и претходне референтне продаје
потенцијалних понуђача одвојене засебно.
ПИТАЊЕ 3 На страни 16 од 29 конкурсне документације под тачком 5. начин
доказивања под тачком
г) стоји да понуђачи морају бити овлашћени да нуде (вероватно се мисли на
продају), уграђују и сервисирају понуђену електронску опрему.
а) Молимо Наручиоца да уклони реч „електронска опрема“ јер овакво формулисање
добара није у складу са предметом јавне набавке.
б) Како Наручилац за позиције 8,9 и 15 захтева да се понуде кућни апарати произвођача
Горење, морамо обавестити Наручиоца да није могуће за ову врсту опреме тражити
изјаву произвођача за продају јер овакви уређаји су широко доступни на нашем
тржишту у многобројним малопродајним системима широм земље те изјава овог типа
нема никакав смисао, нити је овај услов могуће доказати за поменуте позиције.
Молимо наручиоца да уклони овај захтев.
ц) Сервисирање и уградња оваквих производа, у овом случају Горење-а, се врши од стране
сервиса овлашћених од стране произвођача а списак се налази на сајту Горење-а.

Наше питање гласи да ли за Наручиоца прихватљиво да понуђачи у својим
понудама доставе извод са сајта произвођача са списком овлашћених сервиса?
4. У делу конкурсне документације 3)УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ под 2) подаци о обавезној садржини понуде, између осталог
тражите:
1.Попуњен , потписан и печатом оверен образац – Потврда о обиласку
терена. Наше питање гласи:
А)Будући овај образац не постоји у конкурсној документацији, да ли је у питању
грешка Наручиоца, или се тражени образац издаје на самом објекту, приликом
обиласка?
Б)Везано за овај образац, не видимо реалну потребу Наручиоца да тражи
достављање овог обрасца, с обзиром да се ради о ЈНМВ и да се не ради о
технолошком опремању кухиње, где постоји пројекат и где постоји реална потреба
од обиласка терена.Овим захтевом, уколико се не ради о грешци, излажете
непотребним трошковима потенцијалне понуђаче. Ви можете ставити у
конкурсној документацији као један од услова да је изабрани понуђач, дужан пре
испоруке опреме, обићи објекат.
5. У делу конкурсне документације 3)УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ под 2) подаци о обавезној садржини понуде, између
осталог тражите:
Копију судски овереног обрасца ОП
Наше питање гласи:
Да ли је довољно доставити само копију ОП обрасца, а да изабрани понуђач има
обавезу да достави судски оверену копију ОП обрасца.Не видимо реалну потребу
Наручиоца да у фази подношења понуда, захтева од потенцијалних понуђача да се
излажу трошковима што се тиче конкретно достављања овог документа?
6.У делу конкурсне докиментације 5) СПЕЦИФИКАЦИЈА под ред.бр.6 РАДНИ
СТО СА ДОЊОМ ПОЛИЦОМ И ЗАШТИТОМ ЗИДА између осталог тражите:
- постоље израђено тако да омогућава израду са доњом и средњом полицом или
без полице – полица израђена из нерђајућег лима АиСи 304 дебљине мин. 1 мм

Наше питање гласи:Будући је Наручилац дао прилично нејасан захтев везан за
ову позицију, молимо Вас да нам конкретно одговорите да ли ви тражите:
А)Радни сто само са доњом полицом?
Б)Радни сто са средњом и доњим
полицом? Ц)Радни сто без полица?
7. У делу конкурсне докиментације 5) СПЕЦИФИКАЦИЈА под ред.бр.14
тражите МЕШАЛИЦУ ЗА ТЕСТО дим.430x740x810 ( ±2%)
Наше питањегласи:
Молимо Наручиоца да потврди да се може понудити мешалица за тесто
димензија:780x430x730 мм, при чему ће све остале карактеристике бити како
је тражено конкурсном документацијом.

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС
бр. 124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на
постављена питања:
1. У колико су каталози на енглеском језику неопходно је доставити оверени превод
на српски језик.
2. Наручилац је захтевао да је понуђач у претходној години (2017) години испоручио
за минимум 3 референтна наручиоца опрему за кухињу и школски намештај. Ни
једног момента није помињао вредност опреме за кухињу и школског намештаја.
Сходно наведено потенцијални понуђачи треба да поседује референце да је за
минимум три наручиоца испоручио опрему за кухињу као и школски намештај.
3. Назив набавке не може бити идентичан ставкама наведеним у техничкој
спецификацији . пПод електронском опремом у овом случају наручилац је
мислио на ставку под редним бројем 14 која једина спада у професионалну
опрему за кухиње .
Тачно је да опрема под редним бројем 8 , 9 и 15 спада у уређаје који су широко
доступни на нашем тржишту у многобројним малопродајним системима широм
земље те изјава овог типа нема никакав смисао.
Наручилац је као доказ Да је понуђач овлашћен од стране произвођача или
овлашћеног дистрибутера за територију РС да врши продају, уградњу и срвис
понуђене еллектричне опреме која је предмет ове јавне набавке захтевао Изјаву
произвођача или овлашћеног заступника којом се овлашћује понуђач да нуди,
угради и сервисира понуђену електронску опрему и исто се односи на ставку под
редним бројем 14.
4. Наручилац у конкурсној документацији није захтевао да потенцијални понуђачи
обиђу локацију , нити је у оквиру обавезних образаца навео образац за обилазак
локације . У делу где је набаројено шта понуда садржи грешком је наведен образац
за обилазак локације , али нигде у конкурсној документацији није као услов
предвишен обилазак локације . Сходно наведеном понуђачи немају обавезу
обиласка локације , али у коликожеле наручилац ће обезбедити обилазак.
5. Наручилац је захтевао Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица
овлашћеног за заступање) . Наручилац не захтева оргинал ОП обрасца .
6. Наручилац је захтевао радни сто са доњом полицом.
7. Наручилац је у техничкој спецификацији под ред.бр.14 тражио МЕШАЛИЦУ
ЗА ТЕСТО дим.430x740x810 ( ±2%). Из наведеног је јасно да одступања у
димензијама могу бити мање или више од 2 % обзиром да је простор
намењен за кухињу изграђен и простор и опрема прилагођени захтеваним
димензијама мешалице за тесто.
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