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Наш број:

2455/1

Датум:

11.06.2014.

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 09.06.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2455 достављено је
питање заинтересованог понуђача:
Питање 1
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈН 1.1.1:
“У складу са Вашим одговором да је за карате струњаче потребно доставити
WKF сертификат, сматрамо да је исто потребно и са џудо струњачама и IJF
сертификатом. Да ли је потребно доставити IJF сертификат? Како је ово
светски сертификат, а поготову пошто EJU не издаје у форми сертификата,
сматрамо да је довољан овај сертификат, јер он омогућава одржавање свих
светских такмичења.”
Одговор 1
У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 1 на страни 37/51, у делу А.5. ЏУДО
И КАРАТЕ позицијом А.5.1 је захтевано да џудо струњаче испуњавају све стандарде
за одржавање европских првенстава у борилачким вештинама (одобрене од стране

IJF и EJU) што значи да исто треба доказати прилагањем IJF сертификата.
Питање 2
“Како се код мрежа и преградних завеса захтева одређени квалитет, а и да би
се избегло да се нуди опрема лошијег квалитета, као и да не дође до
нежељених последица (пада мреже и слично) сматрамо да је неопходно да се
у склопу понуде доставе и ДИН 18032 стандарди. Да ли је неопходно
доставити Дин 18032 стандарде за мрежу и преградну завесу? Овим би се
обезбедило да понуђена опрема буде одговарајућег квалитета, као што је то
тражено и за осталу опрему”
Одговор 2
У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 1 на страни 37/51 и 38/51, у делу А.6.
ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА БОРИЛИШТЕ позицијама које се односе на мреже и преградну
завесу, јасно је дефинисано какве се завесе и преградна мрежа траже и које
стандарде треба да испуне.

Питање 3
“Можете ли нам појаснити позицију А.2.3 резервна такмичарска мрежа да ли
се односи на мрежу са FIVB сертификатом или да је 1 (један) комад резервне
мреже за одбојку са FIVB, а 2 (две) мреже за мобилну тренинг гарнитуру?”
Одговор 3
У
конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 1 на страни 35/51, у делу А.2.
ОДБОЈКА позицијом А.2.3 која се односи на резервну такмичарску мрежу није
тражен додатни услов да резервне мреже за одбојку поседују FIVB сертификат,
тако да то није обавезујући услов.

С поштовањем
КОМИСИЈА

