СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ
Таковска 24, 18300 Пирот, Србија
scpirot@gmail.com
Тел /Факс +38110320311
Текући рачуни: 840-903668-80
ПИБ 105480370
Матични број 17721569

Предмет: Одговор на постављена питања

Дана 22.01.2016. године добили смоод потенцијалном понуђача питања за јавну набавку
02/2016 набавка услуге :Одржавање градског стадиона.

ПИТАЊА:
У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама, а у вези јавне набавке 02/2016 за
услугу одржавања градског стадиона, тражимо појашњење и указујемо на неправилности
у конкурсној документацији.
У делу Спецификација понуде са образложењем цене, на страни 6 конкурсне
документације, редни број 27. И на страни 7 конкурсне докуметације редни број 11.
Наручилац захтева т ретирање хербицидима сва 4 терена, 2 пута годишње са по 5 литара
хербицида, уз навођење захтеваног хербицида (DNPB, DNPA ili apetit).
Овом приликом Вам указујемо да се наведена захтевана средства- хербициди, не налазе на
Листи регистрованих средстава за заштиту биља за териотрију Републике Србије, која се
може преузети као званични документ на сајту Управе за заштиту биља:
www.uzbminopolj.gov.rs, и као таква не могу се купити у званичној продаји на теритоји
Републике Србије, а питање је да ли се могу и користити на територији Србије као
нерегистрована.

Због тога захтевамо да извршите измену конкурсне документације и отклонмите наведени
недостатак, да за третирање хербицидима тражите средства која се налазе на званичној
Листи регистрованих средстава за заштиту биља, а уколико наводите елемент попут
робног знака или произвођача морате навести или одговарајуће у складу са Чланом 72.
Закона о ЈН.
Такође смо уочили да је на страни 7 конкурсне документације, под тачком 5. Предвиђено
ваљање терена 32 пута( једном недељно у периоду март-октобар) и под тачком 6.
Заливање 160 пута – свакодневно у периоду мај-август, а у обрасцу Спецификација
понуде са образложењем структуре цене на страни 5 и 6 конкурсне документације Ваљање
терена и Заливање терена није обухваћено ниједном тачком, па је питање где
потенцијални понуђачи могу да упишу цену за ваљање свих терена и за заливање, које
захтева у Напомени на страни 7 конкурсне документације.
ОДГОВОРИ :
Наручилац Спортски центар Пирот је уважио примедбу у вези врста хербицида и наводи
да се за ту намену а то је третирање хербицидима травнатих терена укупне површине
27512 м2 користе селективни препарати за биљке из фамилије трава. Може се користити
било који регистровани препарат за те намене без посебног навођења робног знака или
произвођача, у количини односно концентрацији да би се сврха третмана ефикасно
остварила.
У спецификацији понуде са образложењем структуре цена додато је ваљање свих терена и
обележавање 32 пута (једном недељно у периоду март-октобар) под тачком 2 и заливање 160
пута - свакодневно у периоду мај-август 2016 године, једном недељно у периоду септембароктобар под тачком 3.

На основу постављених питања у вези појашњења конкурсне документације за ЈН 02/2016
набавка услуге :Одржавање градског стадиона, измењена конкурсна докуметација биће
постављена на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца и биће путем
мејла прослеђена потенцијалним понуђачима којима смо уручили конкурсну
документацију као и потенцијалном понуђачу који је поставио питање.

С поштовањем,

Члан комисије за предметну ЈН

_________________________

