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Број: 15713
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Предмет: Разјашњење конкурсне документације по захтеву

  Веза: - Конкурсна документација за јавну набавку Радна и заштитна одећа  и
опрема, 

  бр.МВ- 43/2015,  број конкурсне документације 15470/17.11.2015.
- Захтев за појашњењем конкурсне документације од 19.11.2015. године

1. Питање из Захтева:

У  конкурсној  документацији  за  јавну  набавку  бр.  МВ-43/2015,навели  сте  да
материјал  за  израду  комбинезона  мора  бити  тачно  300  gr/m².  Ово  је  веома
неуобуичајено јер ни један материјал нема тачну округлу грамажу,већ се оставља
нека толеранција или распон како сте урадили на другим артиклима,те вас молимо
да размотрите  да нпр за комбинезон материјал буде мин 300 gr/m²?

Одговор Наручиоца:  

Радни комбинезон од 100% памука треба да буде максимално 300 gr/m² .

2. Питање из Захтева:

Да ли је потребно за униформе за портире доставити за узорак 2 пара панталона?

Одговор Наручиоца:  

За униформе за портире потребно је доставити узорке и то :1 пар  за летње и 1 пар
за зимске,дакле ,2 пара.

3. Питање из Захтева:

За униформу за чуваре зимску је врло неуобичајено да се израђује од материјала од
ког се израђују модна одела.Уобичајено се раде од истог или тежег материјала од
који сте навели за летњу униформу за чуваре али са улошком одређене дебљине,па
вас  молимо  да  ово  још  једном  размотрите.Такође  вас  молимо  да  дефинишете
граматуру за материјал за летњу униформу за чуваре.



Одговор Наручиоца:  

Униформа за чуваре зимска,као и унформа за портире  зимска треба да буде од 60%
вуне и 40 % полиестера,тежине 220-260 gr/m²

Униформа за чуваре летња,као и униформа за портире летња треба да буде од 100%
памука,тежине 210 gr/m² (+/- 5%)

4.Питање из Захтева:

За качкет сте навели да поседује пластичну траку за подешавање обима.Ради се о
застарелом и непрактичном начину подешавања обима јер је пластика крта и врло
брзо  пуца.Да  ли  је  прихватљиво  понудити  качкет  са  подешавањем  обима
текстилном траком и копчом?

Одговор Наручиоца:  

Качкет-Прихвата се понуда качкета са подешавањем обима текстилном траком и
копчом.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке


	
	

