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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У
ОШ“1.ОКТОБАР“ У БАШАИДУ. Jн 20/2019.
доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
Pitanje broj: 1
U Predmeru i predračunu radova Naručilac traži, u tački 3.6 na strani 11
konkursne dokumentacije, specifičan nestandardni rukometni go i to “SAFE” go
čija se struktura konstrukcije sastoji od aluminijumske armature preko koje dolazi
masa za ublažavanje udara, preko koje dolazi spoljni završni deo od PVC-a. Pri
tom navodeći da je nosač mreže od livenog aluminijuma prečnika 45mm. Iz kog
razloga Naručilac traži baš takvu vrstu rukometnog gola umesto da traži
standardni rukometni go od aluminijumskih profila u skladu sa EN 749
standardom?
Svi vodeći proizvođači sportske opreme koji opremaju sportske hale u kojima se
održavaju takmičenja na svetskom nivou, nude standardne rukometne golove od
aluminijuma, profila 80x80mm, a nosač mreže je od toplocinkovanog čelika ili
galvaniziranog čelika a ne od aluminijuma.
1/2
Imajući u vidu da je u pitanju teren u OŠ “1. OKTOBAR” u Bašaidu, preterano je i
ograničavajuće je po ponuđače tražiti takvu vrstu gola. Kako ponuđači da budu
konkurentni i da ponude traženi go, kada u pitanju nestandardni go, koji se teško
nalazi na tržištu jer proizvođači sportske opreme koji sertifikuju svoje sprave
nemaju ga u ponudi?
Одговор Наручиоца:
Након поновног разматрања достављеног Захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације од стране заинтересованог лица,Комисија за
спровођење предметне јавне набавке ,овим путем врши ревизију , односно измену
објављеног одговора на Захтев за појашњењем објављеног дана 27.05.2019.године на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,те се изјашњава како у наставку
следи:

1

Наручилац ће прихватити уколико понућач у својој понуди наведе стандардни
рукометни гол од алуминијума ,профила 80 x 80 mm,a носач мреже од
топлоцинкованог челика или галванизираног челика а у складу са ЕN 749
стандардом.
Питање 2:
Da li ponuđači mogu da ponude sudijsku stolicu za odbojkaški set od
pocinkovanog čelika? Proizvođači izbegavaju aluminijum jer je u pitanju mek
metal a stolici koja se pomera i na kojoj treba osoba da stoji potrebno je sigurno
postolje i zato se najčešće koristi pocinkovani čelik.
Одговор Наручиоца:
Након поновног разматрања достављеног Захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације од стране заинтересованог лица,Комисија за
спровођење предметне јавне набавке ,овим путем врши ревизију , односно измену
објављеног одговора на Захтев за појашњењем објављеног дана 27.05.2019.године на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,те се изјашњава како у наставку
следи:

Наручилац ће прихватити уколико понућач у својој понуди наведе судијску
столицу за одбојкашки сет од поцинкованог челика.
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