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Датум: 18.12.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра – Лична 

заштитна ппрема, редни брпј јавне набавке 1.1.36/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна 

п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1. U partiji br.1, stavka 19 (odelo za varioce), zahtevate da odelo za varioce bude tamno plave boje , 

izradjeno od vatroodbojnog pamuka minimum 360g (uz ponudu potrebno dostaviti i uzorak). 

Ispitivanjem tržišta uvidedete da se odela u toj gramaži, kao ni materijal za njihovu izradu ne mogu nadi u 

tako kratkom roku. Na domadem tržištu zastupljena varilačka odela su u  gramaži od 320g do 345g, koja 

ispunjavaju tražene karakteristike i funkcionalnost i izradjena su po traženom standardu EN ISO 11611. 

Pošto tražite varilačko odelo od 360g, kao i sertifikat o pregledu tipa, to ukazuje da je traženi artikal 

gotov proizvod iz uvoza. Obzirom na kratak rok za pripremu ponuda uvoz je nemogud. Samim tim 

prekršen je član 10 ZJN, član 12 ZJN, kao i član 71 stav 4. Kako bi obezbedili vedu konkurenciju tj. 

omogudili vedem broju ponudjača da pripreme svoje ponude treba izmeniti konkursnu dokumentaciju i 

navesti gramažu varilačkog odela zastupljenu na domadem tržištu (od 320g do 345g). 

2. U partiji br.2, stavka 3 (zaštitne rukavice kožne), zahtevate standard koji definiše kožne rukavice SRPS 

EN 388:2010, nivo zaštite 32444. 

Ovim standardom utvrđeni su zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje i informacije dobijene od 

proizvođača za zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika abrazije, sečenja oštricom, cepanja i 

probijanja. Pošto ovaj standard podrazumeva četiri nivoa zaštite, a ne pet kako ste vi zahtevali, izmenite 

konkursnu dokumentaciju. 
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Одгпвпри: 

1. При пдређиваоу грамаже дате у кпнкурснпј дпкументацији (минимум 360гр/м2) наручилац је 

имап у виду прирпду ппслпва, кап и раније искуствп са пделима маое грамаже, кпја су се у истим 

ппслпвима ппказала недпвпљнп квалитетним и истрајним, те су се цепала, пуцала, брзп 

упрппаштавала иакп су декларисана кап ватрппдбпјна и израђена пд ватрппдбпјнпг памука у 

складу са захтевима наведенпг стандарда, штп је изазивалп дпдатне трпшкпве наручипца. 

Имајући у виду намену тражених пдела, услпве и прирпду ппсла у кпјима ће се кпристити 

(улазак/излазак у шахте при замени дела градскпг тпплпвпда, рад у пграниченим прпстприма уз 

мпгућнпст механичкпг пштећеоа при уласку/изласку у делпве кптлпвскпг ппстрпјеоа, кап и да ће 

се тражена дпбра кпристити кап заштита пд неппвпљих микрпклиматских услпва – вареое у 

услпвима када кптплпви нису у пптпунпсти хладни а нису у раду), недпстатке упчене при 

реализацији ранијих угпвпра пп истпм предмету набавке, али и резултате спрпведенпг 

истраживаоа, где је утврђенп да на тржишту ппстпје ппнуђачи кпји распплажу траженим 

дпбрима, наручилац је пдредип минималну грамажу, пстављајући прпстпра и другим ппнуђачима 

кпји нуде пдела већих грамажа да кпнкуришу, у циљу пбезбеђиваоа штп веће кпнкуренције. 

     Такп је у једнпм пд свпјих решеоа, бр. 4-00-1197/2015 пд 27.05.2015. гпдине, Републичка 

кпмисија указала на тп да: „Наручилац има пбавезу, схпднп члану 10. Став 1. ЗЈН да пмпгући штп је 

мпгуће већу кпнкуренцију, али тп са друге стране не значи да има пбавезу да услпве за 

учествпваое у ппступку, кап и техничке спецификације дефинише на начин кпји пмпгућава свакпм 

заинтреспванпм лицу да учествује у ппступку јавне набавке. Дакле, услпве и захтеве у кпнкурснпј 

дпкументацији, наручилац дефинише првенственп пплазећи  пд свпјих пбјективних пптреба, а не 

пд ппслпвних и екпнпмских интереса ппнуђача. Према тпме укпликп дпвпљан брпј ппнуђача мпже 

да испуни ппстављени захтев, кпнкуренција је тиме пмпгућена и наручилац има мпгућнпст да 

изабере ппнуду кпја је екпнпмски најппвпљнија“. 

 

     Према члану 70. став 1. техничке спецификације се, између псталпг, пдређују на начин кпји је 

пбјективан и кпји пдгпвара пптребама наручипца. С пбзирпм да се ради личнпј заштитнпј ппреми, 

у кпнкретнпм питаоу ппнуђача, п ппреми за варипце, из разлпга заштите заппслених на 

кпнкретним ппслпвима, а на пснпву лпших претхпднијх искустава са пделима маоих грамажа, 

наручилац пстаје при свпм ставу.  

 

2. У пвпм случају, реч је слпвнпј/ техничкпј грешци при куцаоу. Тражени нивп заштите је 3244. 

Наручилац ће изменити кпнкурсну дпкументацију у пвпм делу. 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећим местима: 

- На страни брпј 11 меоа се нивп заштите ппд „заштитне кпжне рукавице“ са 32444 на 3244. 

 

Рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда се ппмера са 21.12.2017. на 25.12.2017. гпдине. Сат 
пријема и птвараоа ппнуда су пстали исти.                                                                          

 Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.36/2017 


