ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: ЈНМВ 08/2018 ОД
Дана: 14.03.2018. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈНМВ 08/2018
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности, ЈНМВ 08/2018, Лична
заштитна опрема, на питања која су примљена до 14.03.2018.год. до 12.00 сати. У прилогу
наручилац објављује питања и одговоре. Одговори су саставни део конкурсне документације.
Одговори, измена конкурсне документације и обавештење су објављени на сајту ЈКП
„ЧИСТОЋА“, www.cistoca.co.rs и на сајту Управе за јавне набавке.

Предмет: Питања
1.У оквиру техничких спецификација за партију 1 нису наведена одступања за масе тканина,
Напомињемо да стандарди прописују одступања од 5%, па Вас молимо да то исправите. У
супротном, такав захтев се може сматрати навођење одређене спецификације чиме би се
кршио члан 72 ЗЈН.
2.За прекидне силе наведене у оквиру техничке спецификације за партију 1 наведено је
нестандардно одступање од 2%, па Вас молимо да то исправите.
3. У описима одела, наводи се да рефлектујуће траке морају бити 2 цм.
Да ли је тиме наведена минимална ширина рефлектујуће тракке која би задовољила
безбедносне услове, обзиром да су шире траке (уобичајено 5 цм) уочљивије и имају већи
безбедносни ефекат?
Уколико трака не сме бити шира од 2 цм, молимо Вас да образложите објективност таквог
захтева који умањује безбедностни ефекат и уједно ограничава конкуренцију.
4. Обзиром да се ради о специфичном опису одела које треба да се шије према вашем захтеву,
а у различитим комбинацијама боја и панталона са и без трегера, распоређених на 6 ставки,
молимо вас да у складу са чланом 9 ЗЈН који обавезује наручиоца да спроводи поступак са
што мање трошкова, омогућите понуђачима да уместо 6 блуза и 7 панталона доставе 1 узорак
блузе, панталоне до струка и панталоне са трегерима и узорак тканине у другој боји.
5. Позиција 1 – Заштитне рукавице памучне: Памучне рукавице са пет прстију и елестичном
манжетом око зглоба, подлога од 100% памука, вишеструко мочене у природни латекс,
еластичне са храпавом површинском обрадом на длану и прстима за болју противклизност,
отворена надланица за бољу паропропусност, здовољава стандарде: СРПС ЕН 388. Величине
од 7-11.

Ни једна установа у Србији као ни у иностранству нема методу испитивања којом би се
могло доказати да је одређена рукавица више пута мочена у латекс, већ само да је мочена у
латекс. Молимо Вас да промените у конкурсној документацији опис за горе наведену
рукавицу.
6. У конкурсној документацији на старни 13, Партија 3, ставка 4, наведено је:
Позиција 4: Гумене чизме са филцом. Гумене чизме треба да су израђене од квалитетне гуме,
унутрашња страна чизама треба да је обложена филцом. Стандард ЕН 20347
Да ли мислите на ПВЦ чизме са унутрашњим делом од филца или мислите на чизме од чисте
гуме са унутрашњим делом од филца?
7. На страни 13, Партија 3, ставка 5, наведено је:
Позиција 5 – једнократна склопива респираторна полумаска са вентилом за издисање.
Метална плочица изнад носа за регулисање. Стандард ЕН 149 ФФП 2.
Да ли може да се понуди респираторна полумаска која има изнад носа савитљиву пластичну
плочицу за регулисање са металним жичицама у њој?
8. На страни 15 у конкурсној документацији, у делу Напомене је такође наведено:
 Понуђачи уписани у регистар понуђача, испуњавају услове предвиђене из члана 75.
ЗЈН, да доставе копију потврде о упису у Регистар понуђача са достављањем
конкурсне документације.
Да ли мора да се достави потврда о упису у регистар понуђача или је довољно да се достави
решење из регистра понуђача и интернет странице?
9. На страни 15 у конкурсној документацији, опис предмета, је наведено:
Обавезно доставити све тражене узорке за понуђене артикле.
А на страни 25 у конкурсној документацији, структура цене за партију 3, је наведено:
Напомена: са понудом доставити узорке под редним бројем 1,2 и 5. Уколико понуда буде
прихваћена узорци остају у ЈКП „Чистоћа“ сомбор све до трајања уговора. По истеку уговора
узорци се враћају. Узорци су спаковани посебно за сваку тражену позицију са назначеном
јавном набавком и бројем партије.
Да ли треба доставити узорке за све ставке партије 3 или само за ставке под редним бројем
1,2 и 5?
10. У конкурсној документацији за ЈН МБ 08/218 – Лична заштитна опрема, Партија И
наведено је да треба доставити узорке.
Да ли узорци треба да буду брендирани? Ако је одговор потврдан, молим Вас да нам
доставите векторски лого, а писани део да буде претворен у објекат (криве).
Ако имате и шифру боје по пантон карти.
11. У конкурсној документацији на страни 13, Партија 3, ставка 3, наведено је: позиција 3 –
Заштитне наочаре за брушење треба да буду лагане, ерогономски обликоване, израђене од
поликарбоната са отворима за вентилацију. Стандард ЕН 166 и ЕН 170.
Стандард ЕН 170 се односи на заштиту од ултраљубичастог зрачења, а наочаре за брушење
се не праве са тим стандардом већ морају задовољити стандардЕН 160. Молимо Вас да
промените, односно избришете из документације стандард ЕН 170.
12. У конкурсној документацији на страни 13, Партија 3, наведено је:
1. Заштитне рукавице памучне 2700 ком

2. Рукавице за завариваче дугачке 20 ком
3. Заштитне наочаре за брушење (безбојна стакла)10 ком
4. Гумене чизме са филцом Тигар или сл. 25 пари
5. Једнократна склопива полумаска са вентилом 200 ком
6. Заштитни флуоресцентни прслуци 200 ком.
А на страни 25 – Структура цене за партију 3
1. Заштитне рукавице памучне 2700 ком
2. Рукавице за завариваче дугачке 20 ком
3. Заштитне наочаре за брушење (безбојна стакла)10 ком
4. Гумене чизме са филцом Тигар или сл. 25 пари
5. Једнократна склопива полумаска са вентилом 200 ком.
6. Заштитни флуоресцентни прслуци 200 ком.
С обзиром да сте на страни 13 у конкурсној документацији навели да Партија 3 има ставку 6
– флуоресцентни прслуци, молимо Вас да јасно наведете, односно промените конкурсну
документацију у складу са тим јесу или нису флуоресцентни прслуци део партије 3?
Предмет: Одговор
Одговори на питања:
1. Мења се и гласи +/- 5%.
2. Остајемо при траженој спецификацији.
3. Остајемо при траженој спецификацији.
4. Мења се и гласи: једно одело са двоје панталона (са трегерима и са каишом).
5. Остајемо при траженој спецификацији.
6. Мислимо на гумене чизме.
7. Остајемо при траженој спецификацији.
8. У складу са чл. 79. став 5 и 6 ЗЈН, понуђач може да наведе у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни или Извод из регистра понуђача.
9. Мења се и гласи: једно одело са двоје панталона (са трегерима и са каишом) под ред. бројем
10. Није потребан лого на узорку.
11. Брише се стандард 170, остаје стандард 166.
12. Измена конкурсне документације.

Комисија ЈН МВ 08/2018
ЈКП Чистоћа Сомбор

