На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), поступајући по захтеву заинтересованог лица, поднетог дана
29.05.2017.године, за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања
понуде у поступку јавне набавке мале вресноти набавке радова на постављању подова и
подних облога, ЈН бр. 404-1СЦ/8-2017, дају се захтевана појашњења, и то:
Захтев заинтересованог лица од 29.05.2017.године:
У тексту испод износимо примедбу/питање у вези конкурсне документације за ЈН бр.4041СЦ/8-2017.
Примедба/питање се односи на дефинисање детаља спортског паркета на страни 34/38
конкурсне документације, под ставком 1 и 2.
С обзиром да је кључни критеријум који сте поставили да спортски паркет треба да
задовољава FIBA стандард као и да је обавезан EN 14904 стандард за спортски производ
обавештавамо вас да се паркет који има све тражене стандарде од прошле године
производи у Србији, али да сте додастним детаљима о дебљини паркета и прецизно
дефинисаним димензијама дасака паркета и лајсни онемогућили учешће домаћег
производа и ограничили се искључиво на увозне производе који су значајно скупљи од
производа произведеног у нашој земљи.
Као доказ нашој тврдњи, да спортски паркет који се производи у Србији задовољава
кључне тражене критеријуме у техничкојспецификацији, у прилогу овог дописа
достављамо FIBA сертификат, EN 14904 стандардизацију као и технички лист за дати
спортски паркет.
Искрено се надамо да ћете у складу са достављним информацијама извршити измену
конкурсне документације и тиме омогућити равномправни наступ домаћем производу а
самим тим и повољнију цену за вас као инвеститора.
Одговор по захтеву заинтересованог лица од 29.05.2017.године:
Наручилац је у конкурсној документацији одредио да спортски под буде од пуног дрвета
са дебљином минимално 22 мм, зато што су у свим салама Установе за физичку културу
Спортски центар „Чаир“ из Ниша, постављени управо такви спортски подови.
Такође, наручилац је одредо и да спортски под има могућност нивелације, јер подлоганије
идеално равна, па је потребно да се помоћу подконструкције која се може нивелирати, под
доведе до потребне хоризонталне коте, која је у складу са околним подовима око сале.

У Нишу, дана 30.05.2017. године

Град Ниш
Градска управа Града Ниша
Служба за јавне набавке

