
Општинска управа Пожега 

Пожега, Трг Слободе 9 

Број: 404-3-13/18 

Датум: 22.03.2018. године  

 

         ЈН. БР:1.1.13/2018 

 

 

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку 

јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема). 

 

 

1. U tenderskoj dokumentaciji u delu tehničke karakteristike dobara i  u obrascu strukture cena za sve 

vrste rukavica i sve vrste cipela napisali ste jedinicu mere komad.Pretpostavljamo da je u pitanju jedinica 

mere par. Molimo Vas za izmenu tenderske dokumentacije jer moze doci do dvosmislenog tumacenja 

jedinice mere i samim tim neispravne ponude (pogresno date jedinicne cene) 

 

Одговор: 

У конкретном случају ради се о техничкој грешци која је направљена приликом израде 

конкурсне документације. За све врсте заштитне обуће као и за заштитне рукавице 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ЈЕ ПАР.  

 

2.Majica teget 155 gr, niste naveli dozvoljeno odstupanje. 

 

Одговор: 

Дозвољено одступање је +/-2%. 

 

3.U prethodnoj izmenama tenderske dokumentacije niste izmenili za pantalone da ide dvostrano 

obujmljena postava ( a izmenili ste za bluzu). 

 
Одговор: 

У конкретном случају ради се о превиду који је направљен приликом измена 

карактеристика за радно одело. Све измене које важе за уложак за блузу односе се и на 

уложак за панталоне. 

 

4. Pregledom pitanja i odgovora JN BR. 1.1.13/2018  koji su dati na portalu Javnih nabavki uvideli smo 

da  odgovori  dati  za dobra nisu unete u tehničke karakteristike naziva artikala kao i opisa  dobara i to: 

 

Odgovori koji su dati pod brojem 404-3-13/18  od 18. 03- 2018 

 

ZA POZICIJE: 

 

   1.  RADNA ODELA 

20.  RESPIRATOR  MASKA SA VENTILOM 

21. MAJICA OD PAMUČNE TKANINE 

 

Kao i odgovori pod brojem 404-3-13/18. Od 20. 03. 2018 godine, za sledeća dobra. 

 

Pozicija: 

 

11. ZAŠTITNE CIPELE  

18. REFLEKTUJUĆA KIŠNA KABANICA 

 



Iz gore navedenog molimo vas da izvršite izmenu tehničkih karakteristika i to u nazivu artikala i opisu 

dobara i unesete date odgovore za svaku poziciju.                                                                      Izmenjene 

tehničke karakteristike su  sastavni deo dokumentacije                                        JN BR.1.1.13/18. 

 

Molimo za produženje roka za dostavljanje ponuda za 7 dana.  

 

Одговор:  

 

Ваш захтев за додатним појашњењима је неблаговремен, с обзиром да је стигао 22.03.2018. у 

02:32 часова, одн. 4 дана пре истека рока за достављање  понуда. 

 

Путем додатних појашњења дефинисане су техничке карактеристике тражених добара и на 

тај начин су све нејасноће на јасан и недвосмислен начин отклоњене, тако да измене 

конкурсне документације неће бити. 

 

Комисија за јн бр.1.1.13/18 

 


