
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

На  основу  члана  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  број
124/2012, 14/2015  и 68/2015) наручилац објављује

 Одговор на питања понуђача  у вези  конкурсне документације  за   ЈН 12/2017- набавка
личне заштитне опреме

Питања понуђача:
1. Партија 2.- За радне ципеле плитке и дубоке (позиција 3. и 4.) навели сте да треба да 
задовољавају "SRPS EN ISO 20347 ниво заштите O2 или одговарајући". Испод тога, као један 
од услова, стоји да  горњиште ципела буде водонепропусно минимум 60 минута.
Питање: да ли је прихватљиво понудити ципеле по SRPS EN ISO 20347 ниво О1 уз доказ 
испитивање за водонепропусност горњишта мин. 60 минута, како је и тражено, чиме се 
суштински задовољава Ваш захтев а поштује и наведена одредница "или одговарајуће" јер је 
једина разлика у О1 и О2 нивоу заштите у водоодбојности горњишта, за шта достављамо 
допунски доказ акредитоване лабораторије.

Приликом одговора на питање имајте у виду члан 10. као и посебно члан 71. ЗЈН став 6 и 8 у 
којем је наведено: "наручилац не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра, 
услуге или радови не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане спецификације и 
траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови
које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације траженог 
стандарда".... "Одговарајући доказ може бити потврда, технички досије произвођача или 
извештај са тестирања који је спровела овлашћена организација".

2. Партија 3.- У вези са набавком рукавица мочених у природни латекс (позиција 1. и 2.), 
имамо тумачење акредитоване лабораторије у којем се тврди да је лабораторијски практично 
немогуће утврдити број мочења у латекс, јер се евентуални слојеви по сушењу хомогенизују, 
те су у том смислу одреднице типа "једном, двапут, трипут мочене" маркетиншке природе те 
је једино релевантно степен механичке отпорности, нивои заштите према SRPS EN 388, као и
евентуално дебљина латекса, или дебљина латекса на длану. У том смислу, молимо да 
појасните Ваш захтев, односно наведете доказиве критеријуме, а имајући у виду наведене 
референце, да ли је прихватљиво да дебљина латекса буде мин 1,4 mm, односно 1,6 mm (за 
"дупломочене")?

Одговори наручиоца:

1.   Прихватљиво је понудити ципеле по SRPS EN ISO 20347 ниво О1 уз доказ испитивање за
водонепропусност горњишта мин. 60 минута.

2. Прихватљиво је да дебљина латекса буде мин 1,4 mm, односно 1,6 mm (за "дупломочене")
рукавице.

У Ваљеву, 26.6.2017. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


