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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за појашњење и допуну  конкурсне документације
ХТЗ Опрема ЈН 36/2019  

По  захтеву  заинтересованог  лица  за  додатним  информацијама  или
појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке  мале
вредности чији  је предмет  ХТЗ Опрема, редни број јавне набавке ЈН 36/2019,
Наручилац  у  складу  са  чланом  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама,
објављује одговоре.

Питање  1.  Молимо  вас  да  нам  појасните  следеће  ставке  из  техничке
документације:  Позиција 1,  2,  4,  7 и 8,  да ли је неопходно да ђон буде
гумени или може двослојни бризгани полиуретан? Да ли је неопходно да
ципеле буду водоодбојне и да ли је потребно да имају заштитну табаницу?

Одговор 1: За наведене позиције захтеван је ребрасти гумени ђон према 
стандарду SRPS EN 50321:2011, а у складу са Актом о процени ризика ЈКП 
„Водовод Шабац“ Шабац. 

Питање 2. Позиција од 1 до 11, за све заштитне ципеле плитке/дубоке 
захтевате да имају гумени ђон. Да ли је неопходно за све позиције или само 
код електроизолационих ципела за ниски напон?

Одговор 2. За све наведене позиције захтеван је ребрасти гумени ђон у складу са 
Актом о процени ризика ЈКП „Водовод Шабац“ Шабац. 

Питање  3.  Позиције 12 и 13, да ли је неопходно да кломпе имају гумени
ђон, с обзиром да исте карактеристике имају и кломпе са полиуретанским
ђоном?



Одговор 3: За наведене позиције захтеван је ребрасти гумени ђон у складу са 
Актом о процени ризика ЈКП „Водовод Шабац“ Шабац. 

Питање 4. Позиције од 14 до 18 конкурне документације, да ли би наручилац 
прихватио ПВЦ чизме које испуњавају све техничке  захтеве наручиоца?

Одговор 4. У складу са Актом о процени ризика ЈКП „Водовод Шабац“ Шабац,
захтеване су гумене чизме.

Питање 5. Позиције од 19 до 24 конкурсне документације, наручилац није
навео  сировински  састав  за  радна  одела,  молимо  вас  за  допуну
документације?

Одговор 5: Уз сваку од наведених позиција уписан је  SRPS стандард према којем 
треба дати понуду за наведену радну одећу.

Питање 6. Да ли величине одела морају бити у распону величина 50-62 или 
би наручилац прихватио и нумерисање у систему S – 3XL?

Одговор 6. Да, прихватамо нумерисање у систему  S – 3XL.

Питање 7. Да ли је лого предузећа једнобојан или у више боја?

Одговор 7: Лого ЈКП „Водовод Шабац“ Шабац је једнобојан, беле боје. Димензије и 
изглед логотипа достављамо у прилогу.

Питање 8. Молимо вас да нам шире опишете позицију 50, из наведеног 
стандарда није јасно на шта се тачно односи, дужина рукава, ниво заштите и 
сл.?

Одговор 8. Ради се о рукавима од изолационог материјала за рад под напоном.

Питање 9. Позиција 42 и 44 молимо вас да исправите конкурсну 
документацију јер  EN 347није стандард за заштитне рукавице и није јасно 
какве рукавице наручилац описује.

Одговор  9.  Захваљујемо на уоченој ненамерној грешци у куцању. Ради се о
рукавицама које користе запослени на радном месту возача и радном месту
канализатора  –  заштитне  рукавице  које  штите  од  хемикалија  и
микроорганизама, који описује стандард SRPS EN 374-1:2007

Питање 10. Позиција 46, молимо вас да исправите конкурсну документацију 
јер EN 338 није стандард за заштитне рукавице и није јасно какве рукавице 
наручилац описује?

Одговор  10.  Захваљујемо на уоченој ненамерној грешци у куцању Ради се о
позицији 46 рукавицама за магационера .SRPS EN 388-2010.



Питање 11. Позиција 35, молимо вас да ближе опишете ову позицију, јер на 
основу стандарда не можемо закључити какав респиратор описујете?

Одговор 11. Ради се о респиратору за канализаторе FFP-2 и FFP-3.

Напомена: У складу са чланом 63. Закона о ЈН, како је допуна документације
извршена  осам  или  мање  дана  пре  рока  за  достављање,  нови  датум
достављања и отварања понуда је 07.10.2019.године. 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки. 

Комисија за јавну набавку ЈН 36/2019
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