ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:

2084/1

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 20.05.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2084 достављено је
питање заинтересованог понуђача:

Питање 1
1. Партија 5 – канцеларијска опрема: страна 46 у тендеру, позиција 1:столице би
требало да имају сертификат о оптерећењу на МАКСИМАЛНО као што пише,
Ово је вероватно штампарска грешка.
2. Пратећа опрема за борилишта, страна 40 – позиција бр. 3 – столице за
резервне играче:
- постоји иста грешка као под тачком 1 – реч максимално требала би бити замењена
са реч МИНИМАЛНО.
Једно моје запажање код ових столица: пошто се ради о играчима који су ипак мало
веће тежине и крупнији од просечног гледаоца, мислим да би ниво оптерећења за ове
столице требао бити минимално 150 кг.

Одговор:
1. У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 5 на страни 46/51, у делу
Е. КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА позиција Е.40 се мења тако што се текст “Столице
морају да поседују важечи тест о оптерећењу на max 100kg” мења текстом “Столице
морају да поседују важећи тест о оптерећењу на минимум 100kg”, тако да цела
позиција гласи:

1

Набавка и транспорт столица за јавне
просторе. Столица има метални цевасти
оквир, а наслон и седиште су од
полипропилена ергономски обликовани.
Оквирне димензије седишта су; дубина
седишта 430мм, висина 450мм, ширина
седишта 490мм, а укупна висина 810мм.
Ногари су са обавезном гуменом
заштитом да се под не би оштетио.
Столице морају да поседују важечи тест
о оптерећењу на минимум 100кг.
Столице морају да имају могућност
лаког складиштења ређањем једне на
другу или слагањем на колица.
Обрачун по комаду.

2.
У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 2 на страни 40/51, у делу Б.
ПРАТЕЋА ОПРЕМА БОРИЛИШТА позиција Б.3 се мења тако што се текст “Столице
морају да поседују важечи тест о оптерећењу на max 100kg” мења текстом “Столице
морају да поседују важећи тест о оптерећењу на минимум 150kg”, тако да цела
позиција гласи:

3

Набавка и транспорт столица за
резервне играче и уз записнички сто.
Столица има метални оквир , а наслон и
седиште су тапацирани материјалом
који задовољавају одређени степен
ватроотпорности.
Оквирна
дубина
седишта 430mm, висина 450mm, ширина
седишта 490mm, а укупна висина
810mm. На свим ногарима су обавезне
гумене заштите да се под не би
оштетио.
Обавезна
је
могућност
повезивања столица у низ. Столице
морају да поседују важечи тест о
оптерећењу на минимум 150kg. Столице
морају да имају могућност лаког
складиштења ређањем једне на другу
или слагањем на колица.
Обрачун по комаду.

Са поштовањем,

КОМИСИЈА

