
   1 од 2  
  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: И02.01-7247/11 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 145/19 (1.1.94) ДАТУМ: 05.12.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ      ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  145/19 (1.1.94)  Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку  добара  -   куповина     личних заштитних средстава за зиму  ЈН  145/19 (1.1.94).      Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 04.12.2019. године  у 21:05 (примљено код наручиоца дана 05.12.2019.)  захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 145/19 (1.1.94)  односно  следеће питање:  ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):     Као заинтересовано лице  на основу члана 3. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) а и вези са чланом 63 став 2 истог, тражимо додатне информације 
односно појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку   куповина личних заштитних 
средстава за зиму ЈН 145/19 (1.1.94) и указујемо вам на уочене   неправилности у конкурсној 
документацији  и дајемо следеће  сугестије: 
 
Питање 1: 
 
На страни 20 конкурсне документације, за  зимско радно одело, захтевано је да буде израђено од 
тканине сировинског састава 60% памук 40% полиестер у тегет боји површинске масе  минимум 220 
g/m2  ±5% водоодбојан. На страни 21 конкурсне документације, за ветровку мушку-женску, захтевано 
је да  буде израђена од  тканине  сировинског састава 60% памук  40% полиестер (дозвољено 
одступање 5%) водоодбојан површинске масе 240 g/m2 (дозвољено одступање 5 %). Из напред 
наведеног се јасно види да код тканине  за зимско радно одело није дозвољено одступање у 
сировинском саставу као код тканине за ветровку мушку- женску и остале тканине,   већ само у  
површинској маси. Такође наглашавамо да поред тога што није дозвољено одступање за сировински 
састав, је  нејасно дефинисана површинска маса наводећи да мора бити минимум 220 g/m2 уз 
навођење одступања ±5%. Дакле уколико одступимо  -5% у односу на 220 g/m2 онда  кршимо ваш  
захтев да је површинска маса  минимум 220g/m2. Молимо за одговор да ли се  за зимско радно одело 
одступање односи на сировински састав (60% памук 40% полиестер ±5%.)  а не на   површинску масу,  
с обзиром да  је дефинисана минимум 220 g/m2. 
 Питање 2: 
 Да ли је прихватљиво за  грудњак мушки и женски којих сте предвидели 180 комада израдити од 
истог материјала  односно од исте тканине као и ветровку мушку- женску, које сте захтевали 60 
комада. Дакле , имајте на уму да сте пунило за грудњак захтевали да  буде  150 g/m2 које је обострано  
обложено међупоставном  блокадом, и да оваква врста пунила дозвољава  коришћење тканине истог 
састава  мање  површинске масе у односу на захтевану (захтевана маса 270-280 g/m2±5%.). 
Напомињемо да је беспотребна толеранција  ако је већ дозвољен опсег јер је нејасно у односу на коју 
од цифара из  опсега се односи. Толеранција само има смисла уколико није дозвољен опсег. Сходно 
свему наведеном  тражимо појашњење да ли је  прихватљиво  грудњак мушко женски израдит од исте 
тканине  као и ветровку мушко- женску. Тиме се смањују  трошкови јавне набавке  повећава 
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конкурентност а све ту у корист вас као наручиоца и ваших запослених којима наведено треба да 
донесе  адекватан степен заштите и удобности.  
Молим да још једном детаљно прегледате  сировинске саставе и површинске масе свих захтеваних 
тканина и да се при  дефинисању истог водите начелом ефикасности и  економичнисти из члана 9. 
Закона о јавним набавкама које налаже да се поступак јавне набавке спроводи  и додела уговора    
врши  у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и 
извршење набавке.  
 ОДГОВОРИ:    Одговор 1:  За зимско радно одело   дозвољено одступање  од  ±5% се односи на сировински састав.  . Дакле, 
површинска маса  остаје  минимум  220 g/m2. 
Одговор 2: 
У Циљу повећања конкуренције , прихватљиво је да грудњаци буду понуђени од  материјала  истог 
сировинског  састава и површинске масе   као и  ветровка. Сходно овоме мењамо   површинскук масу  
грудњака, захтевамо   тканину сировинског састава 60% памук 40% полиестер ±5%   површинске масе 
распона  од 230 g/m2  до 280 g/m2  . 
 Измену  вршимо и   ставци 1 техничке спецификације – зимско радно одело (мушко/женско)   и ставци 2 зимско радно одело од непромочивог платна  (мушко женско). Измена се односи у делу где је описано место постављања амблема. Обзиром да нема горњих џепова амблем- лого ће се постављати на левој страни у пределу груди.  Наручилац ће у складу са издатим одговорима  објавити и  измењену  конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.   


