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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: И02.01-7247/6 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 145/19 (1.1.94) ДАТУМ: 29.11.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ      ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 1 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 27.11.2019. године  у 08:56 захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 145/19 (1.1.94)  односно  следеће питање:  ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):    1.  У конкурсној документацији за јавну набавку личних заштитних средстава за зиму ЈН 145/19    у опису зимске униформе за портире,  молимо да нам појасните  следеће:  Да ли јакна у пределу груди треба да има  четири џепа, или  два џепа који се копчају рајсфешлусима па преко којих  су нашивене патне које се  затварају чичак траком? Даље наводите: „ Јакна има капуљачу и уложак са унутрашње стране који је везан за јакну са рајсфершлусом и може да се скида“. Да ли капуљача треба да има уложак  или се овде уложак односи на целу јакну обзиром да је на крају описа наведено какав је уложак и како се качи? Да ли рајсфершлусом треба да се скид акапуљача обзиром да је у цитату наведено у мушком роду? 2. Да ли је наручиоцу прихватљиво да се поштујући начелло  економичности јавних набавки за зимско одело достави испитивање тегет материјала пошто је 4/5 одела израђено од њега? 3. За ветровку наручилац захтева да буде израђена од материјала 50% вискоза, 50% арамид површинске масе 205 g/m2 водоодбојан. Арамид се превасходно користи за израду рукавица отпорних на високе температуре од 250-500 С0 , врло је неуобичајено за радну  одећу. Претпостављамо да се ради  о некој пермутацији. Да ли је наручиоцу прихватљиво пратећи логику конкурсне документације, поред траженог понудити  ветровку  израђену од материјала у распону између одела и грудњака, са повољнијим односом природних материјала  у односу на тражено, дакле памук 60% полиестер 40% масе 240 g/m2  водоодбојан?  ОДГОВОРИ:    1.  Јакна има горе два џепа који се затварају рајсфершлусом преко којих је нашивена патна која се копча чичак траком. Капуљача нема поставу, а скида се рајсфешлусом. Уложак је на дугмиће. 2. Прихватљиво је. 3. Није прихватљиво поред траженог     понудити  ветровку  израђену од материјала у распону између одела и грудњака, са повољнијим односом природних материјала  у односу на тражено, дакле памук 60% полиестер 40% масе 240 g/m2  водоодбојан, јер понуде морају бити упоредиве.  Дакле  прихватљива је само ветровка  описана у тачки 3 техничке спецификације следећег сировинског састава:  Сировинскисастав:  60% памук, 40% полиестер, дозвољено одступање 5%, водоодбојан. 
Површинскамаса :240 г/м2, дозвољено одступање 5% 
Квалитет :Мора бити усаглашен са захтевима стандарда СРПС ЕН 13688. 
   Наручилац ће у складу са издатим одговором  објавити и  измењену  конкурсну документацију.   


