ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 1079/2
Датум: 20.02.2019.
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
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-03/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
Питања:
Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima javna nabavka male vrednosti
RADNA ODEĆA I OBUĆA, DODACI UZ RADNU ODEĆU JNMV-02/2019
Za partiju 2
Poštovani,
Molim 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 2 - radna obuća:
U tehničkoj specifikaciji za stavke radna cipela plitka, radna cipela duboka, bezbedonosna cipele
plitka i bezbedonosna cipela duboka tražite naizmenično previjanje cipela minimum 50.000 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 i nije potrebno dostavljati Izveštaj o ispitivanju po ovom zahtevu.
Uslovljavanje ponuđača da nude cipele koje ispunjavaju uslov za naizmenično previjanje minimum
50.000 ciklusa je ograničavanje konkurencije korišćenjem diskriminatorskih uslova.

Molim Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, izbrišete iz
konkursne dokumentacije zahtev u vezi naimeničnog previjanja iznad 50000 ciklusa za radne cipele
plitke, radne cipele duboke, bezbedonosne cipele plitke i bezbedonosne cipele duboke, kako bi
ponuđači dostavili veći broj odgovarajućih ponuda.
Pitanje broj 2:
U odeljku III – partija 2 - radna obuća:
U tehničkoj specifikaciji za stavke bezbedonosna cipele plitka i bezbedonosna cipela duboka tražite
da su cipele u skladu sa standardom EN ISO 20345, nivo zaštite S1P, SRC.
Molim Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, dozvolite
ponuđačima da mogu da ponude bezbedonosne cipele plitke i bezbedonosne cipele duboke i sa
nivoom zaštite S3 koji pruža veću zaštitu.

Molim Vas da potvrdite prijem mejla, shodn Zakonu o javnim nabavkama, član 20., stav6.

Одговор је следећи:
Поштована,
Грешком сте проследили нама имејл који је био припремљен за другог Наручиоца,
наша набавка је ЈНМВ-Д-03/2019 Лична заштитна средства.
Срдачан поздрав,

За комисију
Љубиша Парезановић с.р.
директор правног сектора

