ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 11
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 07.03.2016. године
Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр.
ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу
школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо
вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Као предузеће које се бави подополагачким радовима, а са жељом да се отклоне све
недоумице предлажемо да сви спортски подови у салама за физичко васпитање треба да
поседују ЕН 14904, односно СРПС ЕН 14904 стандард. Наиме, овај стандард је усвојен од
стране ИСС и представља меродаван стандард за спортске подове. Са друге стране
средства су добијена од ЕУ и треба да задовољавају међународне прописе. Овај стандард је
усвојен као меродаван за територију Србије и ЕУ и сматрамо да би испуњавање овог
стандарда бито крајње логично и неопходно. Истовремено, спортски под је најбитнија
ставка у једној спортској, школској фискултурној сали и испуњавање овог стандарда би био
минимум неопходних услова који под треба да испуни а везано за квалитет пода,
дуготрајност пода и безбедност корисника. Такође, поједини пројекти фискултурних сала
су рађени и пре 30-ак година и сигурно не осликавају слику данашњег напретка у
технологији и изради спортских подова. Како би се све ове недоумице избегле мислимо да
је једино логично решење да спортски под, паркет, ПВЦ под у салама треба да испуњава и
поседује ЕН 14904 стандард, односно СРПС ЕН 14904 стандард.
Да ли спортски подови за пројекат „Програм модернизације школа“ треба да поседују
наведени стандард и да ли га је неопходно доставити у склопу понуде?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Видети Измену бр. 2 извршену 07.03.2016. године.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру ЛОТ 3 – Шабац – Школа Михајло Вукдраговић у позицији А5 РОПР1 и РОСП1
разводни ормани количине су 0. Молимо Вас да нам пошаљете исправљен предмер.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Количине за поз. А5 РОПр1 и А7 РОСп1 једнаке су 0 (нула).
Наведене позиције, разводни ормани Пр1 и Сп1, су већ урађене у првој фази
реконструкције.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру ЛОТ 3 - Апатин Основна музичка школа Стефан Христовић постоји предмер
ФАСАДА БОЧНИ УЛИЧНИ ДЕО - ИСТОК (ЗАПАД), а у рекапитулацији посебно
ФАСАДА БОЧНИ УЛИЧНИ ДЕО ИСТОК и ФАСАДА БОЧНИ УЛИЧНИ ДЕО ЗАПАД.
Да ли су два одвојена предмера или само један? Молимо Вас да пошаљете исправљен
предмер.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу је исправљен предмер.
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