УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 5/2016-I
Ч а ч а к, 01.09. 2016. године

Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 5/2016-I

Сaгласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на
постављено питање потецијалног понуђача за јавну набавку добара –
Лабораторијска опрема ( Дигестор за лабораторију - 2 комада), Комисија
даје следећи одговор, који сада објављујемо:
Питање:
citat iz konkursne
dokumentacije:
Панел на коме се налазе
прекидачи за светло и
вентилатор, команда за
воду, утичнице 3x230V
треба да се налази на
предњој страни
дигестора, испод радне
површине;

Pitanje za naručioca:

Strana
kon.
Dok.

Da li je za naručioca prihvatljivo da se priključci za
struju nalaze u nivou radne površine (ili malo iznad
nivoa radne povrišine)?
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Понуђач је дужан да уз
понуду достави:

2) Копију сертификата/
извештаја акредитоване
институције на име
понуђача из ког се може
видети да је понуђени
одељак за одлагање у
складу са стандардом
SRPS EN 14727, по
предвиђеним
параметрима;
Понуђач је дужан да уз
понуду достави:

3) Копију потврде да
понуђени
модел
вентилатора
задовољава
захтеве
утврђене
одредбама

Ako je učesnik u javnoj nabavci distributer proizvođača
molimo Vas da uvažite da kopija sertifikata glasi na ime
proizvođača a ne ponuđača kao ovlašćenog
distributera
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Molimo naručioca da prihvati da se dostavi kopija EMC
test report (kao i odgovorajući CE znak na osnovu EU
directive 2014/30/EU-Direktive o elektromagnetnoj
kompatibilnosti). Srpski Pravilnik o elektromagnetnoj
kompatibilnosti je u celosti usklađen sa odgovrajućim
EU direktivom 2014/30/EU o elektromagnetnoj

6

Правилника
о
електромагнетској
компатибилности
(Службени гласник РС бр.
13/2010).

kompatibilnosti što se jasno može videti i na sledećem
linku:
http://www.kvalitet.co.rs/dokumenta/pravilnici/Pravilnikemc.pdf član 20 pravilnika SG RS broj 25/2016

Понуђач је дужан да уз
понуду достави:

4)
Потврда/е
на
меморандуму
референтног корисника
из које се може утврдити
да је понуђач раније већ
испоручио и инсталирао
лабораторијски дигестор
у складу са стандардом
СРПС ЕН 14175.

Molimo naručioca da prihvati dostavu potvrde krajnjeg
korisnika iz Evropske unije da je ponuđač izvršio
isporuku i instalaciju laboratorijskog digestora u skladu
sa pravilnikom Evropske unije EN 14175-1:2003.
Srpski standard SRPS EN 14175-1-2010 je u celosti
usklađen sa ovim standardom a što se može jasno
videti sa sledećeg linka zvaničnog Instituta za
standardizaciju Srbije:
http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_i
d=23626

Одговор:

1) Prihvatljivo je da priključci za struju budu u nivou radne površine, ukoliko
zadovoljavaju ergonomiju uređaja, tj. radnog mesta, na ekvivalentan način, na koji je i
tehničko rešenje zahtevano konkursnom dokumentacijom.
2) Sertifikat akreditovane institucije, o usaglašenosti odeljka (sa fiokom i policom), sa
standardom SRPS EN 14727, izdat na ime proizvođača odeljka, će se smatrati
ekvivalentnim dokumentom dokumentu koji je zahtevan konkursnom dokumentacijom,
ukoliko sadrži sve zahtevane parametre iz konkursne dokumentacije.
3) Prihvatljivim će se smatrati potvrda o usaglašenosti ponuđenog ventilatora, izdata u
skladu sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti, od strane imenovanog tela
RS, imajući u vidu sledeće:


zakonsku obavezu isporučioca (uvoznika, proizvođača) ventilatora da obavi
usaglašavanje sa važećim Pravilnikom RS, prilikom isporuke-stavljanja istog na
tržište (u skladu sa procedurama RS, definisanim Pravilnikom);



da je naručilac u svojoj konkursnoj dokumentaciji zahtevao potvrdu referentnog
korisnika, iz koje se može utvrditi da je ponuđač ranije već isporučio i instalirao
laboratorijski digestor u skladu sa standardom SRPS EN 14175;



da je ventilator sastavni deo isporuke digestora ;



da je zakonska obaveza isporučioca po pitanju ispitivanja ventilatora ( u cilju
utvrđivanja
usaglašenosti sa zahtevima Pravilnika o elektromagnetnoj
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kompatibilnosti), morala biti ispoštovana u trenutku isporuke i instalacije kod
referentnog korisnika.

CE znak i EMC test report se ne mogu smatrati ekvivalentnim dokazom (dokumentom),
ukoliko nisu praćeni potvrdom o usaglašenosti ponuđenog ventilatora sa Pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti.

4) Potvrda inostranog referentnog korisnika će se smatrati ekvivalentnim dokazom,
ukoliko je ponuđač iz ove javne nabavke obavio isporuku i instalaciju predmetnog
digestora kod referentnog korisnika. Potrebno je da referentna potvrda inostranog
korisnika sadrži kontakt mejl-adresu, ime i telefon lica za kontakt iz laboratorije, ime
preduzeća koje je isporučilo i instaliralo referentni digestor, datum isporuke – instalacije,
i original prevoda referentne potvrde od strane sudskog tumača.

Za Komisiju,
dr Pavle Mašković

