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Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Лична заштитна опрема

Референтни број: ЈН 3/21

Текст захтева Одговор - појашњење

1.За артикал р.б. 1 радни мантил , дефинисан је 
сировински састав 65% полиестер 35% памук И 
површинска маса тканине 245 г/м2  Молимо Вас дас да 
нам одговорите  која су дозвољена одступања од 
задатих вредности  , уобичајена су ± 5% И за сировински 
састав И за површинску масу ?

 

2. За артикал р.б. 2 радно одело блуза И панталоне 
трегер  , дефинисан је сировински састав 65% полиестер 
35% памук И површинска маса тканине 245 
г/м2  Молимо Вас дас да нам одговорите  која су 
дозвољена одступања од задатих вредности  , 
уобичајена су ± 5% и за сировински састав  и за 
површинску масу ?

            

3.За артикал по редним бројем 3 водонепропусне 
панталоне високе видљивости , молимо вас  да нам 
дате детаљнији опис модел , пошто је наведено само : 

            Спољашњи материјал: 60 % памук, 40 % 
флуоросцентни полиестер 245 г/м2, Тамна боја: 35 % 
памук, 65 % полиестер, 245 г/м2 Додатак: рефлектујиће 
3М  сцотцхлите 

            траке. Копчање панталона на дугмићима. 
Стандард: ЕН ИСО 13688, ЕН 471.

            Која је  боје тканине 60 % памук 40% 
флуоресцентни полиестер , и која је боља тканине која 
је дата као тамна боја ?

            Који су делови панталона урађени од  једне а који 
од друге тканине ? 

            Да ли панталоне треба да као што стоји у наслову 
буду  водонепропустне  или водообојне ,   пошто 
тканине које су дате у опису  могу да буду 
само  водоодбојне а не и           водонепропустљиве  ?

            Која су дозвољена одступања за сировинску 
састав и површинску масу тканине , уобичајена  су ± 5%? 

            

            4.За артикал под  редним бројем 4 стоји у наслову 
прслук високе видљивости , жуте боје , а у  тексту описа 

1. одговор:

Дозвољена одступања за сировински састав су  ± 3%, а 
за површинску масу ± 5%.

 2. одговор:

Дозвољена одступања за сировински састав су  ± 3%, а 
за површинску масу ± 5%.

3. одговор:

Дозвољена одступања за сировински састав су  ± 3%, а 
за површинску масу ± 5%.

Тамно плава боја, ојачање на коленима које испод и 
изнад тамног дела имају флуотраке 3м сцотцхлите 
траке. Панталоне траба да буду водоодбојне.

4. одговор:

Дозвољена одступања за површинску масу ± 5%. Прслук 
може бити урађен или у жутој или наранџастој боји.

5. одговор:

Зимска јакна треба да буде у сивој боји.

6. одговор:

Одступање од ±5% се односи на све захтеве материјала.
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, стоји боја наранџаста  . У којој боји треба да буде 
урађен прслук , жутој или   

            наранџастој ? 

            Које је дозвољнео одступање површинске масе 
тканине , уобичајено је ± 5% ? 

            

            5.Да ли је потребно да  зимска јакна под редним 
бројем 5 ,  буде урадјена у некој одредјеној боји  или 
можемо да понудимо било коју боју,

             пошто у опису није ништа наведено ?  

            

            6. Да ли се код артикла  зимски прслук под 
редним бројем 5 ,  дозвољено одступање  +-5% ,  
односи на све захтеве материјала –сировински састав , 
површинску масу пуњене и поставу?

            

            7. Молимо Вас да нам доставите  опис за артикал 
под редним бројем 8 , пошто су наведени само 
стандарди , које могу да испуне јако велики број 
различитих модела комбинезона урадјених од 
различитих врста материјала са широким распоном 
цена , па је неопходно да   дефинишете бар минималне 
захтеве у погледу врсте материјала и изгледа модела ? 

            

            8.Да ли је грешка у дефинисању  површинске 
масе за артикал зимска капа , која је дата као 40 г/м2 , 
пошто је ово површинска маса нпр. за неткани текстил 
од којег се раде једнократне             капе  / тања је 
тканина од поставе нпр/ ? У којој боји треба да буде 
урадјена капа ? 

 

            9.Код описа мајице кратких рукава тегет боје , 
стоји у опису Т СХИРТ мајица , а даље у опису се помиње 
крагна . Т схирт мајица нема крагну већ  обичнио 
округао изрез са рендером око             врата . Молимо 
вас да нам појасните да ли мајица треба  да има округао 
изрез са рендером или ипак треба да има крагну / као 
ПОЛО мајица / ?

 

10.У којим бојама треда буду урадјене мајице под 
редним бројевима 12 и 13 мајица кратак  рукав поло и 
мајица дуг рукав поло , и које је дозвољно одступање за 
површинску масу од 180 г/м2, уобичајено је ± 5%  ? 

            

 11.За артикал под редним бројем 27 у називу стоји 
склопива маска без вентила , а у опису   заститни 
респиратор ФФП2Д са вентило , молимо вас да нам 
појасните да ли маска треба да     буде са вентилом или 
без вентила ?

            

7. одговор:

Комбинезон са капуљачом за једнократну употребу од 
нетканог полипропилена.

 8. одговор:

Није грашка у површинској маси. Боја: тегет/црна.

 9. одговор:

Мајица треба да има округао изрез.

10. одговор:

Дозвољена одступања за површинску масу су  ± 5%. Боја 
ће бити дефинисана приликом поручивања.

11. одговор:

Маска треба да буде без вентила.

12. одоговор:

Кецеља треба да буде израђена од сивог ватроотпорног 
материјала.

13.

1З. одговор:

У питању је грешка, треба да стоји г/м2.  Дозвољена 
одступања за површинску масу су  ± 5%, боја: тегет.

14. одоговор:

Назувци за обућу морају бити од полиетилена.

15. одговор:

Остављање простора да се поручи и неко добро које 
није наведено у спецификацији, није у супротности са 
цитираном законском одредбом, јер не представља 
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 12.За артикал под редним бројем 29 варилачка кецеља 
стоји да је од квалитетне говеђе шпалт коже , а затим да 
је израђена од сивог  ватроотпорног материјала 300 
г/м2 , молимо Вас да  нам појасните да ли је кецеља 
израдјена од говеђе шпалт коже или од сивог 
ватроотпорног материјала 300г/м2 ? 

            

            13. За артикал  под редним бројем 31 капа са 
ширитом , стоји да је сировински састав 100 % памук , 
170гсм  - да ли сте под гсм мислили на  г/м2 – пошто је 
јединица мера за површинску 

            масу г/м2 , односно да ли треба да стоји 170 г/м2 
и ако јесте а  које је дозвољено одступање , да ли је 
уобичајено је ± 5%  ? У којој боји треба да се уради капа 
са ширитом? 

 

            14.За  артикал под редним бројем 32 назувци за 
обућу , дефинисан је сировински састав полиетилен , да 
ли можемо да поред полиетилена понудимо 
назувке  од полипропилена  , пошто 

            су то материјали који имају веома сличне 
карактеристике   а полипропилен је знатно 
заступљенији 

            на тржишту ?  

15. У техничкој спецификацији сте навели и следеће: 
"Наручилац задржава право да, зависно од својих 
потреба, наручи и друга добра која спадају у предметну 
набавку, а нису наведена у спецификацији, с тим да се 
укупан износ набављених добара може кретати у 
оквиру обезбеђених средстава у буџету Наручиоца."

Закон о јавним набавкама не дозвољава да, цитирамо 
"Уговор о јавној набавци закључен на основу оквирног 
споразума не може да садржи суштинске измене услова 
утврђених у том споразуму."

Постављамо питање на који начин и по којој цени бисте 
наручили од потенцијалног добављача добра која 
спадају у предметну набавку али нису наведена у 
спецификацији? Такође постављамо питање и због чега 
та "евентуална" добра нису наведена у оквиру техничке 
спецификације, ако наручилац сматра да би му могла 
бити потребна?

            

             

С озбиром на чланове 98. и 99. Закона о јавним 
набавкама, који се односе на Општа правила о 
техничким спецификацијама, молимо вас да извршите 
измену конкурсне документације на начин да она буде 
јасна, недвосмислена тако да свако тражено добро буде 
описане на прецизан и разумљив начин.

Такође, имајући у виду да у техничкој спецификацији 
има доста недоумица, а садржи велики број арикала  
/укупно 32 / ,  а потребно је доставити све узорке, 

никакву „суштинску измену услова“, обзиром да се, 
како је и у конкурсној документацији наведено, ради о 
добру које спада у предметну набавку. Дакле, 
Наручилац неће набављати нешто што не спада у личну 
заштитну опрему. 

Сврха института оквирног споразума и јесте да се 
примени када Наручилац није у могућности да унапред 
предвиди своје потребе, не само у погледу количине, 
него и у погледу добара, те како и из самог назива овог 
института произилази, наручилац исказује „оквирне“ 
потребе у спецификацији, а та немогућност предвиђања 
је или због саме природе предмета набавке, или 
финансијског лимита, јер када би се навеле све могуће 
потребе, иако је јасно да неће све бити и реализоване, 
укупне понуђене вредности би прелазиле износ 
планираних средстава за предметну набавку. 

Што се тиче дела питања који се односи на цену по којој 
би било понуђено добро које није наведено у 
спецификацији, обзиром да се оквирни споразум 
закључује само са једним понуђачем, чињеница је да 
Наручилац нема могућност избора тј. примене 
одређеног критеријума за доделу уговора, у ситуацији 
када би настала потреба за набавком добра које није 
наведено у спецификацији, али свакако да цена по којој 
се нуди предметно добро не може бити већа од 
упоредиве тржишне цене. 

У складу са датим одговорима на питања, Наручилац ће 
изменити и допунити конкурсну документацију у делу 
техничке спецификације и продужити рок за 
подношење понуда.
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молимо вас да продужите рок за достављане  понуда за 
10 дана. 


