
 
 

број: 01-1705/4-5 

датум: 03.05.2019. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије 

(у даљем тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке радова број ЈНО 04/19 

,,Изградња Националног тренинг центра за шест спортова – Мултифункционална дворана у 

Кошутњаку“ сачињава 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Молимо Наручиоца да нам образложи из којих разлога тражи да понуђач понуди спортски 

дрвени под са FIBA сертификатом, када је у питању поставка спортског пода у 

мултифункционалној дворани наменјеној борилачким спортовима? Наручилац поставља захтев 

да понуђени спортски под поседује: EN 14904 стандард, FIBA сертификат, IHF сертификат, 

каталог/технички лист понуђеног спортског пода. 

Мултифункционална дворана се састоји од тренинг центра за следеће спортове; теквондо, џудо, 

рвање, карате, као и стрељаштво и кењачки тренинг центар. У оквиру дворане се налази 

теретана и мулти сала која је предвиђена за спортове са лоптом и атлетику. Сале немају услове 

за одржавање такмичења на FIBA и IHF  нивоу.  

У смилсу члана 76. став 6. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти 

услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Молимом Наручиоца да наведени услов у ком тражи да се достави FIBA и IHF сертификат 

елиминише из конкурсне докуентације, с обзиром да њeгово тражење није оправдано нити у 

складу са предметом јавне набавке. 

Разматрајући предметну конкурсну документацију уочили смо да је Наручилац на више места у 

конкурсној документацији поставио услов да паркет буде израђен од пуног чистог дрвета (као 

буква), мин. дебљине 22 мм и остале техничке спецификације подне даске (фабрички лакиран 

са горње стране даске и заштићен од UV зрака и лакиран са доње стране), које Наручилац 

захтева конкурсном документацијом, испуњава само 1 (један) инострани произвођач који има 

свог заступника у Србији што обесмишљава сам поступак јавне набавке. 

Тражимо да Наручилац дозволи да понуђач понуди и другу врсту дрвета подне даске, 

укључујући и вишеслојни паркет, који се масовно поставља у спортским салама, као и у другој 
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димензији, имајући у виду које су то димензије најзаступљеније на тржишту у Србији, јер се 

тиме обезбеђује учешће већег броја понуђача што је у складу са начелом конкуренције и ЗЈН. 

Наручилац такође захтева да понуђач достави сертификат EN 14904 за спортски под од пуног 

дрвета иако у Србији не постоји одговарајуће акредитационо тело које издаје такав сертификат. 

Имајући у виду све горе наведено сматрамо да је угрожено начело конкуренције, те да 

наведеним условом Наручилац, дискриминишући остале понуђаче, на своју штету неће 

обезбедити конкурентну односно најнижу тржишну цену, већ управо супротно. Наручилац 

такође  треба да узме у обзир да је удео подополагачких радова у укупној цени занемарљив, те 

да у том смислу може добити само једну исправну понуду која оваквим условима неће бити 

ограничена учешћем осталих понуђача и самим тим тај понуђач моћи ће слободно да формира 

цене независно од тржишних и реалних, а све на штету Наручиоца.   

Оваквим условом Наручиоца ограничава се учешће и конкурентност свих осталих извођача и 

то извођача грађевинских и грађевинско-занатских радова, инсталатерских и свих осталих 

радова који у стварности чине највећи део понуђене цене. 

 

1.Одговор комисије наручиоца: 

Захтев за пуним дрветом (масивом) остаје. Наручилац се руководио жељом да добије што 

квалитетнији спортски под те је стога прописао одређене услове. Минимална дебљина је неки 

минималан захтев који се односи на дебљину пода и она је готово код свих произвођача 

спортских подова преко 22 мм.  

Наручилац остаје у свему према захтевима да спортски под мора да поседује EN 14904, 

односно SRPS EN 14904 стандард као усвојени стандард од стране ISS-а за спортски подове, 

FIBA сертификат и IHF сертификат. 

Наручилац  је увидом у правну праксу, одлуке Републичке комисије за заштиту права понуђача 

установио да захтев од 5  (словима: пет) спортских паркета у 5 (словима: пет) година, не 

представља претерану количину као додатни услов у погледу Пословног  капацитета. Жеља 

наручиоца је да добије извршиоца који је способан да изведе радове квалитетно и у 

предвиђеним роковима.  

Због тога, а уважавајући све правне норме је постављен захтев за пословним капацитетом и он 

не представља ограничавајући фактор и у складу је са ЗЈН. Првенствено  из наведених разлога 

потреба наручиоца је за оваквим пословним капацитетом. Управо  из тог разлога наручилац је 

захтевао пословни капацитет  за радове који представљају предмет јавне набавке.  

Мултифункционална дворана је замишљена као објекат врхунског спорта, који су уједно и 

трофејни спортови на нивоу Републике Србије. Како су Савези и Инвеститор кроз пројектни 

задатак навели високе критеријуме у квалитету подних облога пројектовани су спортски 

подови високог квалитета те се опис из предмера мора у потпуности испоштовати у смислу 

стандарда и сертификата.  
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У мултифункционалној сали се неће одржавати ФИБА такмичење, али у истој сали ће се 

одржавати такмичења из појединих борилачких спортова, те из тог разлога је потребно постићи 

висок квалитет подова у складу са поменутим стандардима. 

Напомињем да је објекат специфичан због високих захтева корисника и овим пројектом су 

обухваћени врхунски спортисти који ће коначно имати адекватан објекат у Републици Србији. 

Имајући у виду тражене стандарде није дозвољено постављање вишеслојног паркета који не 

испуњавају захтеване угибе и еластичност подлоге приликом пада, те може доћи до повреда 

спортиста - корисника који су уједно и репрезентативци и од државног значаја.  

У техничком опису је дефинисан ниво квалитета који се жели постићи у објекту. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Питање 8 - није одговорено на питање колика је количина арматуре која се уграђује у греде. 

Зашто нисте одговорили понуђачу оно што Вас пита - која је количина ? Количине се 

изражавају у броју и јединици мере. 

2. Одговор комисије наручиоца: 

Понуђачима је омогућен увид у пројектну документацију, а на захтев је могуће извршити и 

накнадни увид у документацију 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Питање 11 - ако су врата дата по комаду, онда се опис и обрачунска мера фолије по м2 морају 

издвојити као посебна ставка. Ако већ нисте ово урадили, зашто нисте онда одговорили колико 

је за комад врата потребно м2 фолије обрађене и дизајниране на пројектовани начин? 

3. Одговор комисије наручиоца: 

Предвиђено је да се обележја од фолије лепе на врата у површини не већа до 3 м2 по комаду 

врата. Понуђач може дати понуду по броју комада врата ако се узме у обзир претходни податак. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Питања 27 и 28 - ако кажете да ће се цена давати по м2 путоказа и натписа, зар не треба 

променити обрачунску меру и количину у АГ предмеру? 

4. Одговор комисије наручиоца: 

Путокази су димензија 50*25 цм са једноставним натписима и пиктограмом у виду стрелице.  

Инфо табле су димензија 70*120цм са једноставним исписом садржаја на етажи на којој се 

постављају. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

Питање 30 - ако се додаје позиција пулта од kerrock-a у АГ предмеру, онда не треба да стоји да 

ће се цена пултова обрачунавати кроз позицију умиваоника, већ кроз позицију пултова у АГ 
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делу (осим ако умиваоници нису предвиђени као корита изливена у керроцку). Или јесу? 

Молим да јасно дефинишете. 

5. Одговор комисије наручиоца: 

Пултови су од Керока или слично на конзолној подконструкцији, а лавабои су надградни који 

се накнадно уграђују у отворе у пулту. Количина се може изразити кроз цену лавабоа. Опис у 

предмеру хидротехничких инсталација је употпуњен. 

 

6. Питање заинтересованих лица: 

Из ког разлога Наручилац није поступио по чл. 63. ЗЈН, односно одговорио на питање 

понуђача, које се односи на паковања и зашто даје појашњење које се односи на меморандум 

наручиоца? 

6. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца је одговорила на питања везано за паковање. Одредбе везане за паковање и 

потврде инвеститора или наручилаца су инструктивног карактера. Уколико исте нису 

испоштоване у потпуности Комисија наручиоца неће одбити такве понуде као неприхватљиве.  

 

7. Питање заинтересованих лица: 

Из ког разлога Наручила врши нашу опструкцију као понуђача и не одговара на питање “ако 

понуђач не спакује понуду, на наведени начин, не парафира, не овери сваку страницу , не 

нумерише је у доњем десном углу са стране, по  ком законском основу ће Наручилац одбити 

такву понуду”? 

7. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца не врши опструкцију понуђача ни на који начин. Појашњењем конкурсне 

документације јасно је наведено да су одредбе о паковању понуде инструктивног карактера, тј. 

да имају за циљ убрзање поступака јавног отварања понуда и стручне оцене истих и да не могу 

бити фактор на основу кога ће понуда било код понуђача бити оцењена као неприхватљива. 

 

8. Питање заинтересованог лица: 

Да ли Наручилац неће или не зна да одговори? Шта је у питању? Који је то став у чл. 106. ЗЈН? 

8. Одговор комисије наручиоца: 

Одредбе о припремању понуде, односно паковању су инструктивног карактера, тј. да има за 

циљ убрзање поступака јавног отварања понуда и стручне оцене истих и да не могу бити 

фактор на основу кога ће понуда било код понуђача бити оцењена као неприхватљива. 

 

9. Питање заинтересованог лица: 
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Ако понуђач не спакује понуду, на наведени начин, не парафира, не овери сваку страницу , не 

нумерише је у доњем десном углу са стране, по  ком законском основу ће Наручилац одбити 

такву понуду? 

9. Одговор комисије наручиоца: 

Уколико понуђач не испоштује одредбе о паковању понуде, иста неће бити одбијена или 

оцењена као неприхватљива по том основу, већ ће Комисија у записнику о јавном отварању 

понуда навести сваки документ који чини саставни део понуде понуђача како би постојао доказ 

о садржини приспеле понуде. 

10. Питање заинтересовано лица: 

Да ли се такве понуде уопште и одбијају? 

10. Одговор комисије наручиоца: 

Тако приспеле понуде се по том основу не могу одбити или оценити као неприхватљиве. 


