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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку Одећа, обућа и заштитна опрема 
Редни број набавке: ЈН 21/18 
Број: 7279 
Дана: 11.05.2018. године 

 
                                                                                           

Предмет: Питање -захтев за додатним  информацијама и појашњењима Конкурсне 
документације 

           
   Наручилац је дана 10.05.2018. године на имејл адресу примио Питање – 
предлог у вези са отвореним поступком јавне набавке „Одећа, обућа и заштитна 
опрема“, редни бр. ЈН 21/18. Захтев је код Наручиоца заведен истог дана под бројем 
7220.   
  
 
Захтев за појашњења:  

Питање 1:  
У тендерској документацији за ЈН 21/18 на страни 5 од 52 III Техничка 
спецификација  

1. Радна и заштитна одећа под редним бројем 5. Наводите ОДЕЛА ЗА 
ЗАВАРИВАЧЕ – ЛЕТЊА, оквирна количина 35. 

За наведени артикал у оквиру III-2 Техничке карактеристике на страни 8 од 52 
дајете опис за КОМБИНЕЗОН ЗА ЗАВАРИВАЧЕ-ЛЕТЊИ. 
На страни 9 од 52 наводите тежину тканине од 280 – 315 gr/m2 
Како се ради о набавци летњих комбинезона интересује нас да ли је за Вас 
прихватљив комбинезон лакши, израђен од тканине ниже грамаже која је 
примеренија летњим условима рада? 
Како се ради о различитим артиклима, са пре свега различитим 
ергонометријским својствима приликом употребе молимо Вас за појашњење о 
којој врсти производа се ради? 
Да ли сте мислили на одело или комбинезон? 
 
Питање 2: 
У тендерској документацији за ЈН 21/18 на страни 17 одељак III – рокови израде 
и испоруке и место испоруке гласи: 
„Рок за испоруку поручене опреме не може бити дужи од 45 дана од дана 
пријема писане поруџбенице“, док се на страни 23 одељак 10.2 наводи: „Рок за 
испоруку поручене опреме (одеће и обуће) не може бити дужи од 45 дана од 
дана пријема писане поруџбенице Наручиоца“, „Рок за испоруку поручене обуће 
не може бити дужи од 30 дана од дана пријема писане поруџбине Наручиоца“. 
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Одговор Наручиоца:  
 
Поштовани, 
Питање 1: 
У питању је техничка грешка ,мислили смо на комбинезоне , не на одела .  
Што се тиче тежине тканине , остајемо при свом захтеву у погледу тежине 
тканине од 280 – 315 gr/m2 
 
Питање 2:  
У поглављу IV – Упутство понуђачима како да сачине понуду , под тачком 10.2. 
дошло је до техничке грешке , из тог разлога  БРИШЕ СЕ „ Рок за испоруку 
поручене обуће не може бити дужи од 30 дана од дана пријема поруџбенице 
Наручиоца“. 

 

 
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 
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