Установа

студентског

стандарда

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4

Број: 05/09-1517/8
Дана: 05.12.2013. године

На основу чл. 63. ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона
("Службени гласник РС", број: 124/2013) Установа студентског стандарда Студентски
центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту:
Наручилац) дана 05.12.2013. године упућује

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке бр. ЈН 12/2013
за јавну набавку добара - резервни делови за техничко одржавање
I. Заинтересовани понуђачи за учешће у поступку јавне набавке упутили су дана 03.12.2013.
године путем е-маила Захтев за појашњењем конкурсне документације са следећим
питањима:

ПАРТИЈА 1

1.Питање
102. Металхалогени рефлектор 400W - са којом сијалицом, којим грлом су рефлектори, на E40, RX7S…..
Одговор
У питању је металхалогени рефлектор 400W, комплетан рефлектор са сијалицом, грло тзв.
голијат сијалица 400W одговарајућа ставки под редним бројем 217 Партија 1.

2. Питање
180. Сигнална сијалица метална - која је сијалица, које грло и која јачина
Одговор
У питању је сигнална тињалица метална термоотпорна за професионалну електричну
опрему за угоститељство. Са навојем и матицом Fi 12.

ПАРТИЈА 2

3. Питање
31. Брава електронска за улазна врата - да ли Вам треба брава за метална или дрвена врата,
која величина браве, да ли са електромагнетним прихватником или сте мислили на неку
другу врсту браве.
Одговор
У питању је брава електронска за улазна врата, универзална, са електромагнетним
прихватником.
4. Питање
38. Каиш кожни…, овај каиш не спада под браварски матерјал већ потпада под резервне
делове одређених машина
72. Прегибна ручка… ова ручка не спада у браварски материјал већ под резервни део
одређених машина
92. Сечиво за подесиви диск… - не спада у браварски материјал већ под резервни део
одређених масина
114. Нож за машину…. - не спада у браварски материјал већ под резервни део одређених
машина
Одговор
Право Наручиоца је да партије обликује у складу са пословном политиком предузећа
заснованој на унутрашњој организацијом процеса рада. Установа за отклањање
неисправности на опреми, чији су делови предмет питања, не ангажује сервисе у
вангарантном року.
Делови који су предмет питања мењају запослени у Установи на радном месту Домар бравар
и књиговодствено се воде као браварски материјал, те су сврстани у Партију 2 Браварски
материјал. Наручилац сматра да у овом случају није оправдано партије обликовати према
произвођачима опреме, јер би то као последицу имало велики број партија, са малим бројем
ставки и ниским вредностима набавке.
Претходних година Изабрани понуђачи су без проблема успевали да испоруче делове за
професионалну опрему за угоститељство, независно од произвођача опреме. Информације са
којима Наручилац располаже је да за опрему, односно делове који су предмет питања, не
постоји само један овлашћени увозник делова. Изабрани понуђачи су за потребе Установе
делове набављали од предузећа која се баве продајом опреме или директно од произвођача
опреме и увозили исте.

За опрему, чији су делови предмет набавке Партије 8, за разлику од осталих произвођача
опреме, постоји само један овлашћени увозник опреме и делова и делови се не могу купити
од произвођача опреме, док то није случај са опремом чији делови су предмет питања.
Наручилац сматра да питања везано за ставке 38, 72, 92 и 114.
документације у овом делу не мења.

нису оправдана, те се

II. Рок за подношење понуда се не продужава у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012).
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 23.12.2013.
године у 08.30 часова, на III спрату у ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду.
III. Контакт особа: Драгана Кузмановић, javne.nabavke@scns.rs.
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације

