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Наш број:

2059/1

Датум:

22.05.2014.

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку – Опремање спортске хале у Рибници
за такмичење ЈН 1.1.1 по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки од 16.05.2014. године:
Дана 19.05.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2059 достављено је
питање заинтересованог понуђача:
Питање 1
1.

А2: ОДБОЈКА , на страни 35, позиција бр. 5 – набавка судијске платформе за
одбојку, нема никакав податак да ли се тражи неки сертификат?
Предпостављам да је грешком испуштено да ова судијска столица треба да
има FIVB сертификат јер је у позицији бр.1 – Такмичарска гарнитура за одбојку,
изостављена судијска столица која би по правилима FIVB морала бити саставни део
ове опреме.

Одговор:
1. У конкурсној документацији на страни 18/51, у делу 5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, редни број 9. Додатни услови се мења, тако што се
после текста “тачком А.2.1” додаје текст “и А2.5”, тако да цела позиција гласи:
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Додатни услов:
Доказ:
Да понуђена опрема под тачкама FIVB сертификат за први ниво такмичења
А 2.1 и А 2.5 испуњава захтеве из
ове конкурсне документације у
погледу техничких услова.

2.
У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА – ПАРТИЈА 1, на страни 35/51, у делу А.2
ОДБОЈКА, позиција А 2.5 се мења, тако што се после текста “Набавка и транспорт
судијске платформе (столице)” додаје текст “која поседује FIVB сертификат за
први ниво такмичења”, тако да цела позиција гласи:
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Набавка и транспорт судијске
платформе (столице), која поседује
FIVB сертификат за први ниво
такмичења. Алуминијумска
конструкција са могућношћу
подешавања висине унутрашње
области, седишта и стајаће
површине, укључујући и меку
заштиту.
Обрачун по комаду

Са поштовањем,

КОМИСИЈА

