ОШ"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Школска 3
Број: 1120
Датум: 25.09.2017. године

Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне
набавке за јавну набавку добара-Опрема за фискултурну салу у Лединцима ЈНМВ 11/2017
од 20.09.2017.године и 22.09.2017. a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним
набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12,14/15 I 68/15) овим путем исте вам достављамо:
ПИТАЊЕ:
1. Увидом у васу тендерску документацију у додатним условима васе документације се
трази да понуђач достави следеце узорке:
Висока греда,рипстол,сведски сандук велики. Сматрамо да је овакав захтев несврсисходан јер
доводи у неравноправан положај све понуђаче
С обзиром да је ове узорке немогуће транспортовати брзом постом (не примају пошиљке ових
габарита), а достава високе греде због дужине од 5м Захтева доставу возила преко 3,5 т ,што је
непримеран услов и трошак за излазак на ЈН који наручилац не рефундира.
У савој документацији већ стоји да треба доставити копије сертификата ,каталог и техничка
документацију за понуђена добра, па самим тим се још једном доводи у питање реалност
захтева наруциоца.
Неопходно је да изврсите измене ваше документације и не утичете на равноправан положај свих
понуђача.
2.
У обрасцу структуре цене смо приметоли да у ставци 10 је стављен опис за сто за
стони тенис и за високу греду. Како да попунимоту ставку ? Да ли да ставимо цену за сто и
греду по један комад?
3.
Потребно је да у тендерској документацији јасно, недосвмислено и са насловом
одвојите партије и дефинисите их, колико их има типа: Партија 1, партија 2 итд… и
прикажете њихов укупан број.
4.
Потребно је да у ставци бр.5, дефинишете о којој се справи ради, јер справа шведске
лестве по ЕН стандард нема ове димензије.

5. Неопходно је да у тендерској документацији измените материјал за одбојкашке,рукомет
и фудбалске лопте. У документацији стоји да буду израђене од ПВЦ што је скраћеница од
материјала (поливинилхлорид), односно пластична маса.Лопте за ове спортове које су
примерене за школску употребу су гума , ПУ кожа и природна кожа.
Неопходно је да изврсите замену са неким од примеренијих материјала за сколску
употребу.

6. Неопходно је да ставку бр. 1 –Вратило зидно исправите са додељеним EN стандардима
.Исправан стандард за вратило зидно је EN12197.
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.
Одговор:
Наручилац је тражио узорке провере квалитета понуђене опреме, као и пословне
способности понуђача. Задати услови ниуком случају нису дискриминишући јер се односе
подједнако на све понуђаче. Уколико понушач не може самостално да испуни све услове
из јавне набавке то може да испуни у заједничкој понуди више понуђача.
2.
Одговор:
Како је количина потребног стола за стони тенис иста као и за високу греду (1ком), обе
јединичне цене треба уписати у исту ћелију, односно јединична цена у горњем делу ћелије
ће се одговити на сто за стони тенис, а у доњем делу на високу греду, транспаренто треба
попунити и ћелију за укупно, као и уписати у одговарајућу ћелију у колони произвођач и
модел понуђене опреме.
3. Одговор :
Јавна набавка није обликована по партијама .
4. Одговор:
У спецификацији број 5. Шведске лестве се не тражи ЕН сертификат за справу, већ је
описан ЕН сертификат за челичну конструкцију који се не прилаже у понуди.
5.
Одговор:
У техничкој спецификацији су наведене минималне техничке карактеристике. Понуђач
може да понуди и лопте већег квалитета од траженог у техничкој спецификацији.
6.
За вратило под редним бројем 1 је тражен опште безбедносни стандард. У
техничкој спецификацији су наведене минималне техничке карактеристике. Понуђач може
да понуди производ већег квалитета од траженог у техничкој спецификацији.
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