
 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  - Заштитна опрема,  ЈН.број  
17-831/2016  заинтересовано лице је, дана  22.04.2016. године, у писаном облику 
тражило додатне информације и појашњења конкурсне документације,  
 
U pripremi konkursne dokumentacije naisli smo na nekoliko nelogicnih situacija, pa shodno 
tome postavljamo sledeca pitanja:  
1. U konkursnoj dokumentaciji – partija 2 – Radna obuca I ostala zastitna oprema kod artikla 
RADNA CIPELA (DUBOKA) u tehnickom opisu je zatrazen je standard SRPS EN ISO 20347, a 
s obzirom da cipela treba da ima pojacanje (Prednji deo kapna od termoplasticnog materijala), 
ona pripada standardu SRPS EN ISO 20345.  
2. Kod artikla RADNA CIPELA (PLITKA) je takodje zatrazen opis kao I kod prethodnog artikla.  
3. U konkursnoj dokumentaciji – partija 1 – Radna odeca kod artikala: Radno odelo sa 
ojacanjima, Radno odelo pilot, ulozak od koflina I htz prsluk, date su okvirne velicine bez tacne 
specifikacije brojeva I kolicina, a s obzirom da je u konkursnoj dokumentaciji zatrazena isporuka 
od 2 (dva) dana, smatramo da je to nemoguce. Jedino logicno pojasnjenje ove situacije je da 
neko od eventualnih ponudjaca ima ove informacije I da ga tako stavljate u favorizovani polozaj.  
4. Takodje u konkursnoj dokumentaciji, u delu DODATNI USLOVI zahtevate dovoljne kadrovske 
kapacitete. Smatramo da je ovo ogranicavajuci faktor za ponudjace jer kadrovski kapaciteti 
nemaju nikakvu prednost u isporuci I kvalitetu trazenih dobara koji su gotovi proizvodi I ne 
zahtevaju nikakvu doradu kao takvi da bi bili angazovani kadrovski kapaciteti.  
5. Uslov iz dela DODATNI USLOVI – da ponudjac poseduje dovoljne tehnicke kapacitete, 
odnosno da poseduje dostavno vozilo je u suprotnosti sa konkursnom dokumentacijom gde 
navodite da troskove dostave robe na adresu Narucioca padaju na teret Ponudjaca, a kako je 
danas dostupna upotreba trecih lica u dostavi robe (Brze poste) smatramo I ovaj uslov 
nerealnim 
 
ОДГОВОР:  
 
1. Код артикла РАДНА ЦИПЕЛА ( ДУБОКА ) - стандар  СРПС ЕН ИСО 20347 је 
исправан јер се односи на тражену  обућу са  заштитом у зони прстију од 
еквивалентног пада предмета   где је предвиђена  капна од  термопластичног 
материјала, док стандард  СРПС ЕН ИСО 20345 дефинише заштиту са уграђеном  
челичном капом што није тражено за наведену обућу. 
 
2. Еквивалентно одговору 1. 



 
3. У прилогу су дефинисани овирни бројеви за захтеване артикле , који су дати 
табеларно.  
Што се тиче рока рок за испоруку ће бити измењен и продужен на 7 дана од дана  
слања  захтева за испоруку. 
 
4. Услове из дела  ДОДАТНИ УСЛОВИ за кадровске капацитете, могуће је тражити  
јер су  дозвољени законским решењем  а на основу чл 76 . Закона о јавним 
набавкама -  за додатнихе услове. 
 
Међутим, Комисија ће извршити измену конкурсне документације у складу са 
вашим захтевом као не би постајала сумња да Наручилац дискриминише поједине 
понуђаче. 
 
5. Услове из дела  ДОДАТНИ УСЛОВИ за доставно возило , могуће је тражити  јер 
су  дозвољени законским решењем  а на основу чл 76 . Закона о јавним набавкама 
-  за додатнихе услове. 
 
Међутим, Комисија ће извршити измену конкурсне документације у складу са 
вашим захтевом као не би постајала сумња да Наручилац дискриминише поједине 
понуђаче. 
 
 
У складу са датим одговором биће извршена измена конкурсне документације и иста ће 
бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 

  
 
 
 
 КОМИСИЈА 


