Савез за школски спорт Србије
Бр. 49/6-20
24. 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. 2
ПИТАЊE:
1.

Konkursnom dokumentacijom i modelom ugovora, naglašeno je da je rok
bitan element ugovora što podrazumeva, prema Zakonu o obligacionim
odnosima, da ćete vi imati pravo da raskinete ugovor sa budućim
isporučiocem već u slučaju da prvi kontigent robe za koju zahtevate da
bude isporučena 7 dana nakon potpisivanja ugovora ne bude isporučen
blagovremeno. Molim vas da se izjasnite precizno, kako bi potencijalni
ponuđači znali šta ih očekuje ukoliko budu izabrani, da li ćete odmah,
bez tolerisanja kašnjenja, raskinuti ugovor sa izabranim ponuđačem
ukoliko ne isporuči prvih 20 kompleta u celosti u roku od 7 dana nakon
zaključenja ugovora? Ukoliko nećete, molim da se izjasnite koliko
kašnjenje ćete tolerisati.
2.
Konkursnom
dokumentacijom
zahteva
se
referenca
od 49.000.000,00
dinara bez PDV-a isporučene sportske opreme i rekvizita u proteklom
periodu. Da ne bi bilo nesporazuma, molim da precizirate šta
podrazumevate pod pojmom "sportske opreme i rekvizita" odnosno koja
dobra mogu biti predmet reference?
3.
Na strani 7 konkursne dokumentacije
piše da su dimenzije table
1,8mx1,05mx1,8mm. Da li je reč o tehničkoj grešci, da li se misli na
dimenzije 1,8mx1,05mx18mm?

ОДГОВОР:

1.

Savez ima unapred precizno odredjen plan podele sportske opreme i ovo je jako
bitan element ugovora. Ukoliko dodje do kašnjenja isporuke traženih količina,
odnosno 20 kompleta 7 dana od dana potpisivanja ugovora isti će biti raskinut.
2.
Ova nabavke je jedinstvena, nije oblikovana po partijama. Referenca se odnosi na
dobra koja su predmet Javne nabavke koje su navedene u specifikaciji – sportska
oprema.
3.
Kao što je konstatovano i prethodnim pitanjem reč je o tehničkoj grešci. Tražena
dimenzija košarkaške table je 1,8mx1,05mx18mm..

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________

Звонимир Поповић

