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Датум :     08.06.2018. године 
 
Број :              2489/1       

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и на основу захтева заинтересованог Понуђача бр. 2489/2018 од 06.06.2018. године за 
појашњење конкурсне документације, достављамо Вам додатне информације у вези са припремањем 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Лична заштитна средства, назив 
и ознака из општег речника набавке : ,,одећа, обућа, пртљаг и прибор - 18000000“, број јавне набавке 
ЈНМВД-6/18 и то:  

1. Питање је гласило:  
Наша фирма је заинтересована за доствљање понуде за ЈНМВД-6/18 Лична заштитна средства. 
Документацију смо преузели са Портала јавних набавкии увидели да има техничких нејасноћа. 
Молимо Вас да у складу са Законом о јавним набавкама појасните техничке нејасноће  Конкурсне 
документације ЈНМВД-6/18. 
Позиције: 
1.Радна блуза 
2.Радне панталоне 
3.Рдни прслук 
Наводите да је материјал за израду горе поменутих позиција у мешавини 60% памук, 40% полиестер, 
површинске масе 210 gr/m², са дорадом на уљну отпорност и водоодбојност. 
Мишљења смо да бисте морали дозволити одступања у сировинском саставу и тежини материјала од  
± 5%.   
У свим јавним набавкама које се расписују за набавку ЛЗО су дата одступања. Наиме при 
испитивању материјала неће се добити тражена нпр. 210 gr/m²,  као ни сировински састав 60 % 
памук, 40% полиестер без неког одступања у плусу или минусу, па самим тим и извештај 
акредитоване лабораторије ће бити са одступањима.   
 
Одговор: 

Прихватићемо мање одступање од ± 3%. у сировинском саставу и тежини материјала у извештају 
акредитоване лабораторије. 
 
2. Питање је гласило:  

Позиција 3 
Мајца са крагном тегет боје 
У опису мајце стоји да је сировински састав 100% памук а није дата тежина тканине. Која је тежина 
тканине? 

 

 

 

 



Такође у опису мајце стоји да је копчање са два дугмета док је уобичајено копчање ових мајца са три 
дугмета. Да ли остајете да је копчање мајце са два дугмета или мењате у комчање са три дугмета?  
Одговор: 
За позицију мајца са крагном тегет боје, сировински састав 100% памук, тежина тканине је 180 gr/m² 
(са одступањем од ± 3%). Копчање мајци остаје као што је наведено конкурсном документацијом. 
 
3. Питање је гласило: 
Позиција: 5 и 6 плитка и дубока ципела 
У опису ципеле наводите да је дебљина коже 1,8 mm  
Молимо Вас да дозволите одступање и да наведете услов да је дебљина коже минимум 1,8  mm из 
разлога што постоје ципеле које су дебљине 1,9 mm и 2,00 mm, које одговарају стандардима и не 
чине обућу мање квалитетну? 
Одговор:  
Опис ципела остаје као што је наведено конкурсном документацијом. 
 
На основу члана 63. став 2. и 3.  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15), додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Понуђача, биће 
објављени на Порталима УЈН и Града Београда и на интернет страници Наручиоца, у законском 
року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


