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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажета питањa : 
 
U vezi sa javnom nabavkom 115/15-D/OP molimo vas da nam pojasnite na straini 16  
Stavka br.6  kompletno programiranje svih parametara pranja- Da li je dostupno na nivou korisnika ili podešava serviser?         
Stavka br.7 brojač ciklusa pranja- Da li mora da bude prikazan broj ciklusa pranja na displeju ili se ulazi u parametar kao posebna opcija? 
Stavka br.8 servisni nivo održavanja- Da li ima pristup korisnik ili samo ovlašćeni servis? 
Stavka br.9 temperatura ispiranja 80-90 C- Da li je izbor temperature opcioni I da li može da ga podešava korisnik? 
Stavka br.12 termokontrola- Da li to podrazumeva očitavanje temperature od strane korisnika na displeju ili da ima poseban uređaj koji kontroliše 
temperaturu I ne dozvoljava da padne ispod zadatih vrednosti? 
Stavka br.21 maksimalna visina umetanja posuđa 415 mm- Da li dozvoljeno odstupanje + - 5% 
 
Ukazujemo Vam da ste prekršili odredbu člana 76. stav 2. ZJN  time što ste postavili uslov, u pogledu poslovnog kapaciteta, da proizvođač 
ponuđene opreme poseduje sertifikat ISO 9001 za proizvodnju opreme.  Navedenim članom mogu se odrediti samo uslovi koji se odnose na 
ponuđače, odnosno na njihovu sposobnost da uzmu ućešće u konkretnom postupku javne nabavke.  
 
Ukazujemo Vam da ste prekršili i odredbu člana 85. stav 2. ZJN  time što ste kao jedan od elemenata kriterijuma odredili  rok isporuke i to samo 
gornju granicu ali ne i minimalno prihvatljiv rok koji ne ugrožava kvalitet kako je definisano navedenom odredbom.  
 
Takođe Vam ukazujemo da taksativno naveden element kriterijuma , pod tačkom 14.2.4 nije u saglasnosti sa delom pod B. Tehničko tehnološke 
prednosti (elementi kriterijuma) a koji su navedeni u dokumentu br.4 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, što nije u skladu sa odredbom  člana 61. stav 
1. ZJN. 

 
1. Одговори : 

 
Stavka br.6 kompletno programiranje svih parametara pranja- Da li je dostupno na nivou korisnika ili podešava serviser? podesava serviser,po 
dogovoru pristup moze imati i korisnik 
Stavka br.7 brojač ciklusa pranja- Da li mora da bude prikazan broj ciklusa pranja na displeju ili se ulazi u parametar kao posebna opcija? potrebno 
je uci u parametre 
Stavka br.8 servisni nivo održavanja- Da li ima pristup korisnik ili samo ovlašćeni servis? podesava serviser,po dogovoru pristup moze imati i 
korisnik 
Stavka br.9 temperatura ispiranja 80-90 C- Da li je izbor temperature opcioni I da li može da ga podešava korisnik? Temperatura se reguliše i 
moze je regulisati korisnik prema uputstvu 
Stavka br.12 termokontrola- Da li to podrazumeva očitavanje temperature od strane korisnika na displeju ili da ima poseban uređaj koji kontroliše 
temperaturu I ne dozvoljava da padne ispod zadatih vrednosti? temperatura je vidljiva na displeju, posebnim termostatom se regiliše zadata 
temperatura 
Stavka br.21 maksimalna visina umetanja posuđa 415 mm- Da li dozvoljeno odstupanje + - 5%- nije dozvoljena manja visina umetanja dozvoljeno 
je + 5 % 

 
U vezi standarda ISO 9001, minimalno prihvatljivog roka isporuke – Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije 
Elementi kriterijuma „tehničko tehnološke prednosti“ su identični sa karakteristikama u dokumentu br.4 
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