Савез за школски спорт Србије
Бр. 49/5-20
17. 8. 2020. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12,
14/15 и 68/15),

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ
Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

Објављује и доставља
И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1
ПИТАЊE:

„Молимо вас за додатне информације и појашњења у вези конкурсне документације за
јавну набавку добара у отвореном поступку – Спортска роба и опрема, број ЈН ОП
2/2020:
на ст. 7. од 41 конкурсне документације у делу II врста, техничке карактеристике
(спецификације). квалите, количина и опис услуге (?) у опису тражених добара је
наведено:
Кошакаршка табла, обруч и мрежица сет (пар) – Табла – акрилна провидна са УВ
заштитом. Челични оквир са задње стране табле за додатну потпору. Димезије табле
су 1,8 м х 1,05 м х 1,8 мм. Зглобни обруч са затвореним механизмом, мрежица
такмичарска. Обавезно прилошити уверење/извештај лабораторије о испуњености
захтева у погледу унутрашњих и спољних димензија и статичког оптеређења према
стандарду ЕН 1270 са обручом димензија и означавања уа таблу. Обавезно прилошити
произвођачки декларацију.
Питање:
Зашто се захтева да дебљина акрилне провиде табле буде тачно 18мм, када је
стандардна дебљина табле 10мм? табла дебљине од тачно 18мм, прво је тешка и
опретећује постојеће конструкције, по школама које су ионако старе и слабе, затим је
из економских разлога, непотребно скупља. Табла дебљине 10мм такође има сву
потребну сертификацију, као производ, односно стандард ЕН 1270. Сматрамо да овим
захтевом вршите фаворизацији производа која нуди овакву врсту табле и
дискриминишите остале понуђаче. такав услов свакако није у логичној вези са
предметом јавне набавке? Ово је очигледно у супротности са начелом обезбеђења
конкуренције – члан 10. ЗЈН, и једнакости понуђача – члан 12 и 72 и 76 ЗЈН.
Тако се добија ситуација да у овој јавној набавци није могуће понудити као
одговарајуће акрилне табле чија дебљина није тачно 18мм, која су у халама широм
Србије, Европе и Света, што свакако не може бити логично. Зашто акрилне табле које
су мање дебљине од захтеваних 18мм, а постављене су у спортском халама у којима се
играју професионалне такмичарске лиге, нису прихватљиве и наручиоцу?
захтевамо да наручилац промени у конкурсној документацији тражећи опси, односно
да омогући да се понуди и акрилна табла БАШ дедљине 18мм, уз пођтовање и
сетрификацију према стандарду ЕН 1270, који је довољн гарант у погледу квалитета,
чврстоће и статичког оптеречења. У супротном бићемо принућени да покренемо
Захтев за заштиту права понуђача.“

ОДГОВОР:
Министартсво омладине и спорта је расписло Јавни позив за достављање посебног програма у
области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком „Опремање
основних и средњих школа спортском опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и
то великих и малих спортских школских сала“. Саставни део овог позива чини и техничка
спецификација спортке опреме која мора да се испуни приликом расписивања Јавне набавке
од стране организације која је изабрана на конкурсу. Из поменутих разлога нисмо у могућности
да мењамо спецификацију дебљине табле нити било ког другог траженог добра.

Табла дебљине 18мм је је значајно скупљи производ од табле од 10мм, како је у постављеном
питању и констатовано, управо из разлога што је реч о значајно квалитетнијем, трајнијем и
функционалнијем производу. Велики број произвођача је у могућности да понуди таблу
захтеване дебљине па тако нема ни говора о некој дискриминацији међу потенцијалним
понуђачима.
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