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

Одговор на питање понуђача и захтеве за појашњења у вези
ЈН 11/2019- набавка личне заштитне опреме

Питања понуђача:
 На који начин је предвиђено да наручилац оцени добијене понуде у смислу њиховог
задовољења датих техничких карактеристика?
У документацији се не помиње достава узорака као ни обавезне законске документације у
складу са Правилником о личној заштитној опреми, а која обухвата Сертификат о прегледу
типа, Декларацију о усаглашености и упутство (осим за електроизолационе рукавице и
чепиће за уши). Сматрамо да је достава документације у складу са Правилником, као и
додатно техничких листова или извештаја о испитивању, неопходна како би наручилац
уопште могао да оцени исправност понуда, па молимо да ову сугестију усвојите.

 Рукавице СООТ или СООТ+ или одговарајуће - не постоји метод којим би могао да се
утврди број мочења ових рукавица у латекс, тако да су термини “једномочене” или
“дупломочене” само комерцијалне природе - јер се често дешава да неки модел рукавица које
су технолошким поступком само 1 мочене у латекс буде јачи или дебљи од неких других које
су 2 или више пута мочене. Због тога је једино релевантно као податак дебљина рукавица. У
том смислу, имајући у виду референције, потребно је да наведете мин. тражене дебљине, која
је за “тањи” модел мин. 1,4 mm, а за “дебљи” мин. 1,6 mm. Такође је потребно да рукавице
задовоље стандард SRPS EN 388.

 Рукавице за пескарење - рукавице овог типа и намене уобичајено се производе са PVC
слојем на памучној основи, а не са латексом, имајући у виду својства материјала и потребну
заштиту, па у том смислу молимо да извршите исправку или бар омогућите прихватљивост
рукавица са слојем PVC-а како се не би ограничавала конкурентност.

 Чепићи за уши - да ли је потребно да буду од микрогуме или од полиуретана, пошто је то
битна разлика у квалитету?

 Маска за изолациони апарат - да ли је прихватљиво понудити и модел од бутил гуме
уместо од силиконске гуме, са свим осталим идентичним карактеристикама према Вашем
захтеву, имајући у виду расположивост модела на тржишту?

 Филтер за маску за цело лице - имајући у виду захтевани модел маске, који је предвиђен
за коришћење са 2 филтера, уобичајен тип комбинованог филтера је ABEK1 а не ABEK2, па
молимо за корекцију.



Oдговор наручиоца:

Kритеријум за оцену понуда јесте најнижа понуђена цена. Једина измена конкурсне
документације обухвата то да се за све ставке наведене у техничкој спецификацији треба
доставити документација која је предвиђена Правилником о ЛЗО (декларација о
усаглашености, сертификат о прегледу типа и упутство). У свему осталом наручилац остаје
при својим захтевима из конкурсне документације.

У Ваљеву 15.05.2019. год. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


