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Број:5.2.-7626 

Дана: 23.03.2018.    

                                                                              

                                                               

Предмет: Одговори  на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 22.03.2018. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка специјалне 

заштитне опреме, број 11/18. 

 

 

Дана 22.03.2018. у 12,29 часова примили смо  путем електронске поште питања у вези са   

јавном набавком добара- Набавка специјалне заштитне опреме, поступак јавне набавке мале 

вредности бр. 11/18. Наручилац је потврдио пријем е-маила 22.03.2018. у 12,35 часова. 

 

Питања гласе: 

 

1. ПОД ГРУПОМ РОБА „Ђ –ЗАШТИТА ТЕЛА, ТРУПА И АДБОДМЕНА“ 

 СТАВКА 3. ЗАШТИТНА НЕОПРЕНСКА КЕЦЕЉА, КОЈА ПРУЖА ЗАШТИТУ 

ОД ШИРОКОГ СПЕКТРА ХЕМИКАЛИЈА ИЗРАЂЕНА У СКЛАДУ СА СРПС 

ЕН 14605 

           Кецеље израђене од неопрена су ретке на нашем тржишту, притом су доста скупље у 

односу на кецеље од ПВЦ; ПУ/ПА; винила и других материјала а које су израђене у складу 

са траженим стандардом. 

ПИТАЊЕ:  

Да ли може да се понуди хемијски отпорна кецеља израђена од неопрена или одговарајућа 

израђена   у складу са СРПС ЕН 14605? 

 СТАВКА 6. КОЖНА КЕЦЕЉА, ЗАШТИТНА КЕЦЕЉА ЗА ВАРИОЦЕ 

Кецеље за вариоце се израђују од више врста коже: свињски бокс; говеђи бокс; говеђи 

шпалт и др. 

ПИТАЊЕ:  

У ком квалитету треба да буде израђена кожна кецеља за вариоце? 

2. ПОД ГРУПМ „Е-ЗАШТИТА НОГУ“ 

 СТАВКА 2. САМОЛЕПЉИВА СИГНАЛНА ПОДНА ТРАКА, ДИМЕНЗИЈА 

5x33м 

Сматрамо да је дошло до грешке при штампању техничке документације јер 5x33м би била 

табла од 165м2, што није трака. Вероватно Вам је потребна трака димензије 50ммx33м 
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Молимо Вас да коригујете тендерску документацију. 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: Може да се понуди хемијски отпорна кецеља израђена од неопрена, 

наравно уз одговарајући доказ. У безбедносном  листу хемикалије коју користимо захтева 

се неопренска кецеља. 

 

ОДГОВОР  бр. 2:  Нисмо експлицитно тражили, дефинисаћемо прецизније. Говеђи бокс, 

димензије 100 x70цм.  

 

ОДГОВОР  бр. 3: Дошло је до штампарске грешке приликом израде техничке 

спецификације. Тражена димензија је 50мм x33м. 

 

У складу са постављеним питањима за јавну набавку добара- Набавка специјалне заштитне 

опреме у  поступку јавне набавке мале вредности број. 11/18 Наручилац ће изменити 

конкурсну документацију. Обавештење о измени конкурсне документације са другом 

измењеном конкурсном документацијом биће доступно сваком заинтересованом лицу на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац ће сходно одредбама члана 63. Став 5 Закона 

о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужити  рок за 

подношење понуда. 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


