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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (``Сл. гласник РС`` бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке за ЈН бр. 404-39/2019-04, објављује:
Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама
1. Питање:
У опису позиције спортског пода захтевате Извештај о испитивању за спорстки под према
стандарду ЕN 14904 I RAL 6Z-942. Стандард ЕN 14904 је стандард који је признао и наш
Институт за стандардизацију Србије, међутим RAL 6Z-942 није признат од нашег института
и у дошадашњиј пракси и јавним набавкама никад није захтеван. RAL 6Z-942 није чак
познат ни произвођачима спортских подова.
Молимо Вас да RAL 6Z-942 избаците, те да захтевате атест по стандарду ЕN 14904 који
се односи на спортски под.
2. Питање:
Како је Наручилац у позицији III Паркетарски радови јасно прецизирао тип спортског
паркета наводећи Helsinki 10-10 или сличан, као и навео детаљан опис пада на идеално
равну подлогу, а при томе је навео да је неопходно поставити слој термоизолације
спортског пода фискултурне сале од тврдог стиропора d=8cm скрећемо пажњу Наручиоцу
да то није могуће извести пошто код наведеног система и описаног типа пода није могуће
поставити било какав слој стиропора. Описан и наведен систем се поставља директно на
подлогу и не постоји простор где се може уметнути, односно поставити стиропор.То је
само изводљиво код система који се постављају путем кајлица и стафни где на њима
постоји довољан „простор“ односно размак да се између стафни, односно између подлоге
и паркета постави термоизолација-стиропор. Такође, тренутно стање подлоге није идеално
равно а описани систем спортског пода захтева идеалну равну подлогу. Молим Наручиоца
да јасно прецизира који систем паркета је предвидео, како би сви потенцијални понуђачи
могли да доставе понуду за паркет, односно термоизолацију, а да наравно буду у
могућности и да изведу описане радове?
Такође, Наручилац је навео које све стандарде спортски под треба да задовољи и у
потпуности прихватамо став да под треба да посеује FIBA сертификат, као и EN 14904
стандард који су опште прихваћени и усвојени од стране Института за стандардизацију
Србије, односно у правној пракси јавних набавки. Међутим, испитивање у складу са
контролом квалитета RAL, GZ-942 није усвојен, нити прихваћен стандард и представља
дискриминаторску чињеницу за понуђаче. Скрећемо пажњу да фаворизовање и
омогућавање дискриминиторских услова је у потпуности супротно ЗЈН-у, а нарочито
фаворизовањем стандарда који су непознати, односно нису прихваћени чак низа
територију ЕУ, Србије и слично. Молимо наручиоца да из описа избаци испитивање у
складу са контролом квалитете RAL, GZ-942?

Одговор:
У предметној конкурсној документацији, Наручилац је у Обрасцу 2 – Предмер и
предрачун, на страни 22 навео следеће:
„Уз понуду обавезно доставити извештај о испитивању за спортски под према
стандарду: ЕN 14904 , у складу са контролим квалитета RAL, GZ-942“.
Наводи заинтересованог лица, из цитираног питања су неосновани.
Наручилац сматра да наведени захтев не дисриминише потенцијалне понуђаче и у
складу је са предметом јавне набавке.
Комисија за ЈН 404-39/2019-04

