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Предмет: Одговори  на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 16.03.2018. године за јавну набавку мале вредности добара – Набавка специјалне 

заштитне опреме, број 11/18. 

 

 

Дана 16.03.2018. у 14,56 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 16.03.2018. у 14,57 часова. 

 

Питања гласе: 

 

1. Под ставком 2. Електроизолациони шлем у општим захтевима тражите следеће: 

-електроизолација до 30.000 V AC  уз достављање стручног налаза или атеста да је 

опреме безбездна за рад. 

Можете ли да нам доставите који стандард треба да испуњава тражени шлем, јер по 

општим стандардима за заштитне шлемове, EN 397 i EN50365  предвиђен је рад под 

напоном у постројењима који не прелазе 1.000 V наизменичне струје или 1.500V  

једносмерне струје. Стога произилази да тражени електроизолациони шлемови који 

су отпорни на 30.000 V не постоје. 

2. Даљом прегледом техничке документације констатујемо да се ради о артиклима 

друге и треће категорије LZO, а за већин није наведено у складу којих стандарда 

треба да су израђени. А написано је да се приликом испоруке роба достави потребна 

документација по правилнику о заштити на раду. 

3. На основу чега ће се вршити стручно оцењивање приспелих понуда, ако нису 

наведени стандарди по којима су израђена добра? 

 

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: Прихватамо сугестију потенцијалног понуђача и наручилац ће у складу с 

тим изменити конкурсну документацију. 

 

ОДГОВОР  бр. 2: Наручилац ће изменити техничку спецификацију и за артикле  друге и 

треће категорије одредиће стандард. 

 

ОДГОВОР  бр. 3: Начин доказивања: Документација у складу са Правилником о личној 

заштитној опреми. Истовремено,наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
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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 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 


