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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:НАБАВКА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР''', ВРШАЦ 
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-7/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке: Набавка дечијих игралишта за потребе ЈКП ''Други октобар'', 
Вршац, редни број набавке 01-01-7/2017. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Набавка дечијих игралишта за потребе 
ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-7/2017, се обратило дана 15.03.2017. 
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем 
понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-7/2017_8., од 15.03.2017. 
 
 
Питањe заинтересованог лица: 
 

1.Postovana gospodo zainteresovani smo za ucesce na pozivu za nabavku р.01-01-4/2017”. 

Mislimo da ste u stavci za podlogu napravili gresku trazeci 3cmm debljinu podloge. Za 

uslove ovog mobilijara mora biti podloga min 5 cmm debljine. Molimo vas da popravite ovu 

gresku. 

2.Ako igraliste sertifikuje inspektor ne vidim razlog da se prilazu sertifikati za svaku spravu 

posebno, jer to je onda dupli posao. 

Ako svaka sprava poseduje sertifikat koja je svrha sertifikacionog inspektora. 

3.Da li se kao sertifikati priznaju strucna misljenja Masinskog, i Tehnickog fakulteta iako oni 

nemaju akreditaciju za bezbednost vec samo za konstrukciju i kvalitet varova. 

4.Neprecizno je odredjena prohromska i celicna cev kao debelozidna bez precizno odredjene 

debljine u mm. 
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Одговор Наручиоца: 
 

1. Према дефинисаној слободној висини пада предвидђене опреме, а имајући у виду висину и 

врсту заштитне ограде као и функцију осталих реквизита, према стандарду СРПС ЕН 1176  и 

СРПС ЕН 1177, предвиђена гумена подлога за ублажавање пада испуњава захтеве стандарда. 

2. За постављено игралиште је  неопходна контрола безбедности према важећим 

стандардима. Међутим, наручилац захтева доказ да ће опрема која ће бити предмет набавке 

може да испуни  захтеве стандарда и контроле пре стављања у употребу како не би дошло до 

евентуалне набавке опреме која неће испунити захтеве завршног контролисања. 

3. За доказ о квалитету производа неопходан је Сертификат производа који издаје 

организација која врши сертификацију производа према стандардима СРПС ЕН 1176 тако да 

поменути докази о квалитету нису задовољавајући. 

4. Дебљина зида прохромских цеви треба да буде два милиметра. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 

 

 


