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__________________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА КОМКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР.23/18 ЗАШТИТНА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 1 – РАДНА ОБУЋА ПАРТИЈА 2 – РАДНА ОДЕЋА

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:
1. У конкурсној документацији за партију 1 – заштитна обућа, није наведена количина. Молимо вас да наведете
која количина, односно број пари обуће је предмет партије број 2?
ОДГОВОР:
1. Нисмо у могућности да предвидимо тачну количину за предметна добра, оквирна количина је од најмање 2 па
до 30, тако да вашу понуду можете дати по једном комаду/пару.
________________________________________________________________________________________________
ПИТАЊЕ БРОЈ 2:
2. Молимо Вас да објавите процењену вредност јавне набавке по партијама.
ОДГОВОР:
2. Процењена вредност јавне набавке за партију 1 – радна обућа износи: 250.000,00 динара без пдв-а, за партију 2
– радна одећа износи 450.000,00 динара без пдв-а.
__________________________________________________________________________________________________
ПИТАЊЕ БРОЈ 3:
3. На страни 4 у конкурсној документацији, у опису ставке 1 – заштитне ципеле, наведено је:
Изрaђeнe пo стaндaрду SRPS EN 20347
Лицe: прирoднa кoжa - гoвeђи бoкс, прeсoвaни, хидрoфoбирaн, црнe бoje
Дeбљинa: 1,8-2 mm
Oтпoрнoст нa сaвиjaњe: Изнaд 50 000 циклусa
Пoстaвa: прeдњи дeo: нeткaни тeкстил (филц)
Сaрицe, крaгнa, пeтни дeo: синтeтички нeткaни тeкстил
Крaгнa: вeштaчкa кoжa сa угрaђeним сунђeрoм
Jeзик: вeштaчкa кoжa зaтвoрeнe жaбa фoрмe рaди спрeчaвaњa прoдирaњa вoдe у ципeлe, пoстaвљeн
Пojaчaњa:
Прeдњи дeo - тeрмoплaстичнa кaпнa
Пeтни дeo - тeрмoплaстични луб
Улoжнa тaбaницa: синтeтичкa плeтeнинa +ПУ, вaдивa рaди прaњa

Ђoн: двoслojни, пoлирeтaн 100%, прoфилисaн у циљу спрeчaвaњa прoклизaвaњa сa шoк aпсoрбeрoм у пeти,
oтпoрaн нa тeчнa гoривa.
Oтпoрнoст цeлe oбућe прeмa вoди миниму 60 мин.
Вeзивaњe: пoмoћу три пaрa мeтaлних риoнгли и синтeтичкe пeртлe сa плaстифицирaним крajeвимa.
Нaчин изрaдe: бризгaнa oбућa
Питање: С обзиром да је наведено да ципела мора имати три пара рингли за везивање, што је ограничавајуће и
није у складу са Законом о јавним набавкама, члан 10 – Начело обезбеђивања конкуренције, молимо Вас да
одобрите да се понуди ципела са више пара рингли за везивање с обзиром да број рингли не утиче битно на
квалитет ципела, а у циљу обезбеђења конкуренције и разноврсности понуде.

ОДГОВОР:
3. Поступићемо у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
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