
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 1079/1
Датум: 19.02.2019.

Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку мале
вредности – Лична заштитна средства
ЈНMВ бр. ЈНМВ-Д-03/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Питања:
Poštovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na pitanja:

Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било
којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума.

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovorajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za
koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije;.

Pitanje broj 1:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:

U tehničkoj specifikaciji za stavku IV 1. cipele plitke bez kompozitne kape – čistači i zoohigijena i za
stavku IV 4. cipele duboke bez kompozitne kape - perači, tražite da su cipele izrađene u skladu sa
standardom SRPS EN ISO 20347, nivo zaštite 01 FO SRC.

Takođe, tražite da je koža vodootporna min. 60 minuta .

Po standardu SRPS EN ISO 20347 nivo zaštite O1 se ne ispituje vodootpornost kože cipela, već se
vodootpornost kože cipela ispituje za nivo zaštite O2.

Ukoliko je potrebno da se ponude cipele vodootprne na 60 minuta, molimo Vas, da promenite nivo
zaštite O2.

Pitanje broj 2:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:



U tehničkoj specifikaciji za stavke IV 2. cipele plitke sa kompozitnom kapom – iznosači smeća, IV 3.
cipele duboke sa kompozitnom kapom-radionica, IV 4. cipele duboke bez kompozitne kape-perači, IV
5. cipele plitke za vozače, tražite da su cipele antistatik.

Prema standardu SRPS EN ISO 20345 i SRPS EN ISO 20347 nivo zaštite O1, O2 i S3 podrazumevaju
da je cipela ispitana i da zadovoljava uslov u pogledu antistatičnosti, te nije potrebno vrštiti
dodatna ispitivanja da bi dokazivali antistatičnost cipele.

Molimo Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, omogućite
ponuđačima da ponude cipele plitke sa kompozitnom kapom – iznosači smeća, sa nivoom zaštite
S3, cipele duboke sa kompozitnom kapom-radionica, sa nivoom zaštite S3, cipele duboke bez
kompozitne kape-perači, sa nivoom zaštite O2 i cipele plitke za vozače, sa nivoom zaštite O2, a u
skladu sa standardom SRPS EN ISO 20345 i SRPS EN ISO 20347, a koji se dokazuje kroz sertifikat o
pregledu tipa I nije potrebno dostavljati poseban izveštaj o ispitivanju za antistatičnost cipele.

Pitanje broj 3:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:

U tehničkoj specifikaciji za stavku IV 5. Cipele plitke za vozače – tražite:

Plitke radne cipele sportskog dizajna sa licem vodoodbojne kože crne boje sa crvenim detaljima. Jezik
mek i ispunjen, sa unutrašnje strane je crvene boje.

Molimo Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, omogućite
ponuđačima da ponude cipele plitke za vozače ne uslovljavajući boju detalja i boju jezika sa
unutrašnje strane kako bi ponuđači dostavili veći broj odgovarajućih ponuda.

Pitanje broj 4:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:

U tehničkoj specifikaciji za stavku IV 7. klompe tražite da su u skladu sa standardom EN ISO
20347:2013 „ili odgovrajuće“.

S obzirom, da tražite klompe u skladu sa standardom EN ISO 20347:2013, potrebno je dostaviti i
sertifikat o pregledu tipa i deklaraciju o usaglašenosti. Ukoliko je potrebno dostaviti ponudu za
klompe, LZO prve klategorije, molimo Vas, da zahtev da klompe ispunjavaju standard EN ISO 20347
izbrišete iz konkursne dokumentacije.

Pitanje broj 5:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:

U tehničkoj specifikaciji za stavke IV 1. cipele plitke bez kompozitne kape-čistači i zoohigijena, IV 3.
cipele duboke sa kompozitnom kapom-radionica i IV 4. cipele duboke bez kompozitne kape-perači,
zahtevate naizmenično previjanje iznad 50000 ciklusa.



Prema standardima EN ISO 20345 i EN ISO 20347 naizmenično previjanje cipela se ispituje na 30000
ciklusa i svaka cipela koja poseduje sertifikat o pregledu tipa je zadovoljila uslove u skladu sa
standardima.

Molimo Vas, da izbrišete iz konkursne dokumentacije zahtev u vezi naimeničnog previjanja iznad
50000 ciklusa za cipele plitke bez kompozitne kape-čistači i zoohigijena, cipele duboke sa
kompozitnom kapom-radionica i cipele duboke bez kompozitne kape-perači.

Pitanje broj 6:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:

U tehničkoj specifikaciji za stavku IV 6. čizme-gumene tražite da zadovoljava najmanje 125000 ciklusa
savijanja i da izdržava minimalnu prekidnu silu gornjišta od 240N, po standardu EN ISO 20344:2012.
t.6.5.2. i t.6.4.

Prema standardima EN ISO 20345 i EN ISO 20347, odnosno po metodi 20344:2012 t.6.5.2. i
t.6.4. naizmenično savijanje i ispitivanje prekidne sile gornjišta cipele je već ispitano, tako da ni je
potrebno dostavljati izveštaj o ispitivanju.

Molimo Vas, da izbrišete iz konkursne dokumentacije zahtev u vezi naimeničnog previjanja i
ispitivanja prekidne sile za čizme gumene.

Pitanje broj 7:

U odeljku III – partija IV-zaštitna obuća:

U tehničkoj specifikaciji za stavku IV 6. čizme-gumene tražite da su izrađene po standardu
20347:2010, nivo zaštite OB E SRA.

Molimo Vas, da odobrite da se može ponuditi čizma sa višim nivoom zaštite OB E SRC.

Pitanje broj 8:

Javna nabavka je objavljena u četrvrtak 14.02.2019.godine u 14:43h, na Portalu javnih nabavki, sa
rokom za dostavljanje ponuda 25.02.2019.godine u 8:30h.

U skladu sa konkursnom dokumentacijom treba dostaviti odgovrajuću tehničku dokumentaciju,
uzorke i ponudu, a s obzirom da su 15., 16. i 17.02.2019. bili neradni dani,molimo Vas, da produžite
rok za dostavljanje ponuda, kako bismo dostavili odgovarajuću ponudu sa kompletno zahtevanom
dokumentacijom, kako bi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 10. omogućili veću
konkurenciju.

Molimo Vas za potvrdu prijema mejla.

S poštovanjem



Одговори су следећи:

Поштована,

Питање број 1:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој документацији за ципеле плитке без композитне капе и ципеле дубоке без
композитне капе тражили смо да су ципеле у складу са стандардом СРПС ЕН
ИСО20347 ниво заштите 01 ФО СРЦ, написано је да кожа буде водоотпорна мин.60
минута, требало је написати да је отпорност целе обуће према води мин. 60 минута.
Биће извршена исправка у конкурсној документацији и уместо: да кожа буде
водоотпорна мин.60 минута, биће написано: да је отпорност целе обуће према води
мин. 60 минута.

Питање број 2:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој документацији за ципеле плитке са композитном капом-износачи смећа,
ниво заштите С3, ципеле дубоке са композитном капом-радионица, ниво заштите С3,
ципеле дубоке без композитне капе-перачи, ниво заштите О1 и ципеле плитке за возаче,
ниво заштите О2.,- овакав опис и стоји у техничкој документацији. Ви сте вероватно
превидели ниво заштите за ципеле дубоке без композитне капе-перачи, ниво заштите
О1 како је и написано а ви сте ставили ниво заштите О2. Наша грешка је што нисмо
тражили да за ципеле дубоке без композитне капе-перачи, доставите сертификат о
прегледу типа.
Допуном конкурсне документације тражи се да се достави и сертификат о
прегледу типа.

Питање број 3:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој документацији за ципеле плитке за возаче тражено је да ципеле буду
спортског дизајна са лицем водоодбојне коже црне боје са црвеним детаљима.
Потребно је да доставите ципелу траженог описа са детаљима црвене или зелене боје.

Питање број 4:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој спецификацији за ставку – кломпе, тражили смо да буде стандард ЕН
ИСО20347:2013 ,,или одговарајуће,,.Прихвата се ваш предлог да стандард треба
избрисати из техничке документације.

Питање број 5:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој документацији за ципеле плитке без композитне капе, ципеле дубоке са
композитном капом, ципеле дубоке без композитне капе, тражили смо да наизменично



превијање буде изнад 50000 циклуса и остајемо при техничким захтевима који су дати
у тендерској документацији.

Питање број 6:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој документацији за чизме гумене тражили смо да се задовољи најмање
125000 циклуса савијања и да издржава минималну прекидну силу гоњишта од 240N по
стандарду ЕН ИСО 20344:2012.т. 6.5.2. и т.6.4. и остајемо при техничким захтевима
који су дати у тендерској документацији.

Питање број 7:

У одељку III - партија IV- заштитна обућа:
У техничкој документацији за чизме гумене тражили смо да су по стандарду
20347:2010, ниво заштите ОБ Е СРА, и остајемо при техничким захтевима који су дати
у тендерској документацији.

Питање број 8:

С обзиром на чињеницу да временски период од качења Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки до отварања понуда за предметну набавку износи
11 дана, мишљења смо да рок за подношења понуда нетреба продужавати. Али с
обзиром на то да се врши делимична измена конкурсне документације, биће
померен рок за подношење понуда на 27.02.2019.године до 08:30 часова, а отварање
понуда ће се извршити нистога дана у 10:00 часова.

Срдачан поздрав,

За комисију
Љубиша Парезановић с.р.
директор правног сектора


