ОШ’’ЈОВАН ПОПОВИЋ’’ НОВИ САД
Раваничка 2
Број: 552
Датум:24.07.2018
Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем Јавне набавке отворени поступак –радова
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
ОБЈЕКАТА ШКОЛЕ-РАВАНИЧКА 2 И ДР. ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 2 -ЈНОП 7/2018 од 21.07.2018.године a у складу
са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) исте објављујемо на Поратлу
јавних набавки и интернет страници наручиоца:

ПРЕДМЕТ: Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде за ЈН ОП 7/2018.
Поштовани,

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења
у вези ЈН ОП 7/2018 - чији је предмет радови-текуће поправке и одржавање зграда и
објеката школе – Раваничка бр.2 и др. Илије Ђуричића 2, а које се односе на следеће:
Питање бр.1
У обрасцу бр.5-понуда-техничка спецификација, II- подополагачки радови редни
број 5. подови по кабинетима, Набавка, испорука и постављање ПВЦ пода, итд.
навели сте карактеристике пода из којих понуђач не може са сигурношћу одредити
који тачно под захтевате.
Молимо Вас да нам дате прецизније објашњење коју подну облогу захтевате.
Питање бр.2
Као додатни услов за пословни капацитет у обрасцу за оцену испуњености услова
тачка 5 под в) Захтевате да понуђач достави Сертификат или извештај о испитивању
за понуђену подну облогу из предмера радова, којом понуђач доказује да подна
облога задовољава тражене карактеристике.
Интересује нас које конкретно сертификате и извештаје о испитивању понуђачи
треба да доставе приликом подношења понуде?
ОДГОВОР 1
Извести под од 97% природних компоненти и то (ланено уље , смола, дрвно брашно, кречњак, природни пигмент, а слеђа од
природне јуте); под који испуњава стандарде квалитета и то EN ISO 24011 дебљине 2,5мм; према EN ISO 24346 класе
23/34/43 према EN ISO 10874 и површинском двослојном заштитом topshield 2-висококвалитетним за заштиту против
хабањ, мрља и прљавштине и са могућности реновирања.
Материјал се испоручује према стандарду EN ISO 24341 са макс.заосталим улегнућем < 0,15мм отпорним на хабање ђачким
столицама и клупама према EN 425 и отпорности на хемикалије према EN ISO 26987; Подна облога мора имати
антибактеријско својство , потврђено од независне лабораторије атест доставити ; обавезну противклизност према немачком
стандарду Р9.

ОДГОВОР 2
Доставити атесте за антибактеријско и антиалергијско својство докумнтовати БАФ сертификатом; материјал мора имати и
валидне следеће сертификате blaue angel, baf, green tag, pefc.iso9001, AgBB/DIBT; противпожарност класе cfl-s 1 prema EN
13501-1
Материјал мора имати декларацију EPD изадту од UL LLC , према iSO 14025 i EN 15804 у складу са ISO14044.
За тражене карактеристике приложити доказе уз понуду
Комисија за ЈНОП 7/2018

