
 
Комисија за јавну набавку                                                            Свим потенцијалним понуђачима 
 
 

 
Набавка ЈНМВ 07/2019 – ХТЗ ОПРЕМА 
 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ    

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈНМВ 07/2019 – ХТЗ 
ОПРЕМА, наручилац у предвиђеном року од 3 дана даје следећа појашњења на захтев од стране 
заинтересованих лица: 

 
Питање 1. 
 

Дводелно варилачко одело - Имајући у виду да уз понуду потребно доставити документацију за све 

артикле у складу са Правилником о ЛЗО (којим и јесте уређена ова област) а који за предметно добро 

обухвата Сертификат о прегледу типа, имајући у виду намену и врсту опреме, заштитно одело овог типа 

треба да задовољи стандарде SRPS EN ISO 11611 и SRPS EN ISO 11612. Остали наведени стандарди су 

општи, као што је СПРС ЕН ИСО 1366 за који не постоји могућност издавања сертификата или се тичу 

самих материјала, као што је SRPS EN ISO 14116, и нису од значаја за овај тип одеће.  

Напомињемо да је за сертификацију неопходно задовољење само ова 2 стандарда које смо навели, па 

молимо да стим у вези уважите ову сугестију. 

Такође, тежина тканине није од превеликог значаја када је ово одело у питању, већ њена отпорност на 

варнице, што се доказује сертификатом. У том смислу, како су на тржишту најуобичајените 

ватроотпорне тканине тежине 350 г/м2, молимо да у циљу поштовања Начела конкурентности и 

омогућавања конкуренције, уважите понуде са варилачном одећом ове грамаже (уз +/- 5%), јер је 

практично реч о готово истом нивоу дебљине као 380г како сте првобитно навели а ни на који начин не 

умањује квалитет одеће. 
 

Појашњење 1. 
 

Наручилац ће Изменом и допуном конкурсне документације код позиције 2. Дводелно радно одело – 

варилачко, усагласити са адекватним стандардом SRPS EN ISO 11611 и SRPS EN ISO 11612 за заштитну 

одећу која се употребљава приликом заваривања и сродних процеса, као и допустити грамажу  у 

распону од 345 – 410 гр/м2. 

 

Питање 2. 
 

Заштитне ципеле са челичном капицом. Навели сте да треба да буде задовољен стандард EN 20345 или 

EN 200347. Имајући у виду да се ови стандарди међусобно искључују, напомињемо да није могуће да 

обућа задовољава оба стандарда, већ се морате определити. Пошто сте навели да ципеле треба да имају 

ојачање на пети, очигледно да је реч о ципелама са стандардом SRPS EN ISO 20345 ниво заштите С1, па 

молимо да извршите корекцију. Такође, навели сте да ципеле треба да буду са кожном поставом, 

табаницом и ђоном који је лепљен и прошивен. У пракси је овде реч о сугестији набавке домаћих 

ципела, које се лепе, али како је технолошки поступак лепљења најчешче лоше решењеза раднике који 

свакодневно носе обућу у тешким условима рада, оне морају да се прошију, како се ђон не би одлепио. 

Сматрамо да је на основу уобичајене праксе далеко квалитетније решење ципела која је бризгана, где је 

степен разлепљивања обуће далеко мањи у односу на тражене, па молимо да омогућите и овакав вид 

ципела. Такође, врста поставе не мора да утиче на њену удобност, па сматрамо да постава од 

синтетичне перфориране плетенине има далеко боље карактеристике када је проветравање стопала у 

питању. Не желимо да инсистирамо да моделима израде који су додуше најраспрострањенији на 

тржишту, и најпримењивијии у комуналним делатностима, али желимо да омогућите и такав модел ради 

обезбеђења конкурентности. 

Појашњење 2. 
 

Наручилац у погледу позиције бр. 10. Ципела плитка са челичном капном прихвата сугестију и остаје 
при стндарду SRPS EN ISO 20345, а избрисаће стандард  SRPS EN ISO 20347.   
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Питање 3. 

 
Да ли је наручиоцу прихватљиво за јавну набавку ХТЗ опреме бр. ЈНМВ 07/2019 понудити одело за 
вариоце како је описано у првобитној верзији документације од 410 гр/м2 ? Напомињемо да је тежи 

материјал и чвршћи па самим тим и бољи. 
 
Појашњење 3. 
 

Наручилац ће у погледу позиције бр. 2. Дводелно радно одело – варилачко изменити конкурсну 
документацију и прихватити и ову грамажу. 
 
Питање 4. 
 
За ципелу за електричаре сте навели да мора имати челичну капу. Овај захтев је веома неуобичајен 
обзиром да се ради о обући која мора бити електроизолациона, а не електропроводљива а метал 

проводи струју. Предлажемо да се капна промени у композитну. Такође газећи део ђона дупле густине 
мора бити гумени што овде није наведено. Шта подразумевате под вулканизирањем, да ли бризгање? 
Такође је уобичајено да овакве ципеле имају поставу и табаницу од природне коже. 
 
Појашњење 4. 

 

Наручилац ће у погледу позиције бр. 9. Ципела плитка за електричаре изменити конкурсну 
диокументацију. 
 
Питање 5. 
 
За рукавице под редним бројем 11 и 13 нисте навели који ниво заштите је потребно да испуњавају па 
молимо да то урадите. 

 
Појашњење 4. 
 
Код позиција 11. Рукавице „Бест“ дупло мочене и 13. Рукавице кожне, наручилац ће такође додати 
тражене нивое заштите. 

 
__________________ _ . _ __________________ 

 

 
 
У складу са законским одредбама наручилац одговоре на постављена питања објављује на: 
 порталу јавних набаки и 
 интернет страници наручиоца  

 
 
У Зајечару, 
Дана:24.05.2019. 

  

                                                                                         Комисија за јавне набавке 

    Синиша Радовановић 


