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Наш број:

2473/1

Датум:

09.06.2014.

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 2473 достављено је
питање заинтересованог понуђача:
Питање 1
У вези тендера за спортску халу од 16. маја, молим за објашњење:
“Набавка и транспорт заштитне PVC подне облоге...под отпоран на... жар
цигарете...”
Пошто се заштитна фолија инсталира у комерцијалном објекту, према
Европским стандардима морала би да има противпожарни сертификат
ЕN13501-1, који се иначе примењује на све пластичне, текстилне и ламинатне
подне о облоге које се уграђујуј у комерцијалне објекте.
Одговор 1
У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 1 на страни 38/51, у делу А.6.
ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА БОРИЛИШТЕ позиција А.6 се мења тако што се после текста
“Колица за одролавање пода нису обухваћена овом позицијом”., додаје текст
“ПВЦ подна облога мора да поседује противпожарни сертификат EN 13501-1.”,
тако да цела позиција гласи:

4

Набавка и транспорт заштитне ПВЦ
подне облоге укупне дебљине 1.5мм у
ролнама ширине 1,5м. Под отпоран на
ђонове
ципела,
жар
цигарете,
водоотпоран, погодан за одржавање
сајмова,
концерата
и
сличних
манифестација. Саставни део позиције
је и одговарајући број рафова на
точкићима на којима ће се све ролне
чувати. Колица за одролавање пода
нису обухваћена овом позицијом.
ПВЦ подна облога мора да поседује
противпожарни сертификат EN 135011.
Обрачун по површини подне заштите.

