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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
Генерала Драпшина бр. 99,
23300 Кикинда
Број:497/8-1
Датум: 30.12.2016. године
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
КУХИЊСКУ ОПРЕМУ, ЈНМВ 11/2016

Поводом, електронским путем упућеног захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за
ЈНМВ добара –набавка кухињске преме, број ЈН
ЈНМВ 11/2016 код Наручиоца заведеног под бројем 497/8
од 30.12.2016. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), достављамо одговор на постављено питање
1.
ПИТАЊЕ:
Да ли је код додатних услова редни број 5 прихватљиво да понуђач има минимум 5 радно
анагажованих од којих 1 сервисер без прецизирања струке, који би свакако био сертификован од стране
произвођача понуђене опреме , сходно количини и врсти тражене опреме у овом поступку ?
ОДГОВОР:
Прихватљиво јее да понуђач располаже са кадровским капацитетом према захтеваним профилма
сервисера .
Комисија за ЈН сматра да сервисери који су обучени од стране произвођача опреме морају да имају и
одговарајућу стручну спрему.
2.

ПИТАЊЕ:
Да ли је прихватљиво понудити плински шпорет са 4 горионика и ел.пећницом :
- Плински пламеници : 2x3,5
2x3,5-5,6 кW; 1x 3,5 -5,6 кW; 1x7 кW
- Ел.пећнице дим 540x680-730x300
730x300 mm, снаге 3,9 -5,9 кW
- Да ли је прихватљиво да унутрашњост пећнице и унутрашња страна врата буду од иноx-а
иноx
поред црно емајлиране.
- Укупна прикључна снага плина 19,6 -21,5 кW
- Укупна прикључна снага ел. грејача 3,9
3,9-5,9 кW
- Дим 800x900x850-900 mm

ОДГОВОР:
Дозвољено је понудити плински шпорет према траженим карактеристик
карактеристикама
3.

ПИТАЊЕ
Да ли је прихватљиво понудити плински кипер 80 l:
- Укупна прикључна снага плина 14-15,6 кW
- Дим 800x900x850-900 mm

ОДГОВОР:
Дозвољено је понудити плински кипер према траженим карактеристикама
У Кикинди 30.12.2016

Комисиј за ЈН МВ 11/2016
Комисијa

