Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
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ОПШТИНА АПАТИН
Број: 404- 359/2019-II
Датум: 24.06.2019.
Апатин

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015, 68/2015), Наручилац објављује:
Додатне информације и појашњења
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА РЕДНИ БРОЈ: 33/2019

Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке дана
20.6.2019. године, u 15,57 часова електронским путем доставио захтев за додатне информације или
појашњења:
Питање Понуђача:

Uvidom u objave na Portalu Uprave za javne nabavke, uočili smo da ste danas,20.06.2019.godine,
pod šifrom 2385040 objavili JN male vrednosti: Изградња дечијег игралишта
ЈН бр.33/2019.
Na predmet nabavke primenjuje se Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta (Sl. glasnik Republike
Srbie 63/2018) čija je obavezna primena od 24. novembra 2018. godine.
Ukazujemo naručiocu, da objavljena sadržina konkursne dokumentacija i tehnička specifikacija
nisu usaglašeni sa odredbama obavezujućeg pravilnika i da naručilac- lokalna uprava kao vlasnik
igrališta može imati problema zbog neusaglašenosti u postupku prvog pregleda pri stavljanju
igrališta u upotrebu- Član 27 Pravilnika.
Na našem sajtu: http://tenderidoo.rs/nar/ , pre početka primene ovog- Pravilnika o bezbednosti
dečjih igrališta, obavestili smo naručioce, da ubuduće sadržinu konkursne dokumentacije i tehničke
specifikacije za nabavku radova i opremanje novih i rekonstrukciju poistojećih dečjih igrališta
usaglase sa zahtevima iz navedenog Pravilnika. Ne bi ste učinili ovaj propust da ste se na vreme
informisali.
Link na kome možete pročitati naše obaveštenje: http://tenderidoo.rs/nar/?p=2174
Zahtevamo usaglašavanje sadržine konkursne dokumentacije i tehničke spevcifikacije za JN br.
33/2019, sa odredbama Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta (Sl. glasnik Republike Srbie

63/2018). Cilj nam je uspešna realizacija javne nabavke za naručioca, a pre svega bezbedna
upotreba od strane malih korisnika .
Одговор Наручиоца:
Комисија за јавне набавке ће извршити изнену конкурсне документације и исту ускладити
са новим Правилником о безбедности дечјих игралишта који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр.
41/2019) 11.6.2019. године, а примењује се од 19.6.2019. год., те продужити рок за подношење
понуда у предметној јавној набавци.
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