
                                    

Тел:.034/332-240;.Цен.: 034/335-745;Факс: 034/335-746;.е-маил:јкпв@еунет.yу.ТР:Банка Интеса бр.160-7109-
89;.ПИБ:101039041

Број: 16605

Датум: 07.12.2015. год.

Предмет: Разјашњење конкурсне документације по захтеву

Веза: - Конкурсна документација за јавну набавку  Радна и заштитна одећа и
опрема, бр.43/2015, број конкурсне документације 15470/17.11.2015.

- Измена конкурсне документације бр. 16404/02.12.2015.
- Захтев за појашњењем конкурсне документације од 05.12.2015.

1. Питање из Захтева:

„У измени конкурсне документације бр. 16404 од 02.12.2015. у измењеном Обрацу
5.1 Листа цена, за партију 1. наведена је укупно 21 ставка.

У оквиру измењене Листе захтева техничке спецификације тачка 1. Листа позиције
робе коју треба испоручити, у оквиру партије 1. наведено је такође 21 ставка (иако
је последња ставка 22. Кравате, али није наведена ставка 15. Униформа за чуваре
летња), међутим у измењеном обрасцу 7.1 Техничке спецификације, за партију 1,
наведене су 22. ставке, укључујући и ставку 15. Униформа за чуваре летња, па смо
у недоумици да ли је потребно доставити понуду, узорак и пратећу документацију
и за  ову ставку или не, имајући  у виду да  су све  остале  ставке  за  обе  партије
непромењене  у  основу  на  првобитну  документацију,  осим  у  траженим
количинама.”

Одговор Наручиоца: 

Изменом бр. 16404/02.12.2015. конкурсне  документације за јавну набавку Радна и
заштитна  одећа  и  опрема,  бр.  МВ-43/2015,  брисана  је  позиција  Униформа  за
чуваре (летња) у оквиру партије 1. Радна и заштитна одећа. 

Дакле, образац Листа позиција робе коју треба испоручити за партију 1. Радна и
заштитна одећа изгледа:
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Редни
број

Назив позиције / партије
Категорија

ЛЗО
Јединица

мере
Количина

Стандард који мора
да задовољи

понуђена заштитна
опрема

1 2 3 4 5 6
I РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА

1 Радно одело класично I комад 60 SRPS EN 340:2007
2 Радно одело Американ I комад 90 SRPS EN 340:2007
3 Радни комбинезон I комад 23 SRPS EN 340:2007      
4 Радни мантил, плави – мушки I комад 8 SRPS EN 340:2007
5 Радни мантил, плави - женски I комад 10 SRPS EN 340:2007
6 Радни мантил, бели - мушки I комад 4 SRPS EN 340:2007
7 Радни мантил, бели - женски I комад 12 SRPS EN 340:2007
8 Фатиране панталоне I комад 4 SRPS EN 342:2010
9 Грудњак без рукава I комад 20 SRPS EN 342:2010
10 Јакна зимска I комад 25 SRPS EN 342:2010
11 Кишна кабаница I комад 10 SRPS EN 343:2011
12 Одело ПВЦ I комад 15 SRPS EN 343:2011

13
Униформа за портире(летња)-сако,2 пара 
панталона 

I пар 4 Уверење произвођача

14
Унифор.за портире(зимска)-сако,2 пара 
панталона 

I пар 4 Уверење произвођача

15 Униформа за чуваре (зимска) I пар 12 SRPS EN 340:2007
16 Кошуља за портире (зимска) I комад 4 Уверење произвођача
17 Кошуља за портире (летња) I комад 4 Уверењепроизвођача
18 Мајице поло I комад 150 Уверењепроизвођача
19 Зимска капа I комад 10 Уверењепроизвођача
20 Џокеј капа - качкет I комад 40 Уверење произвођача
21 Кравата I комад 4 Уверење произвођача

2. Питање из Захтева:

“У Обрасцу 7.1. Техничке спецификације наведено је да треба 510 комада Поло
мајици + 90 комада Поло мајици са штампом Обезбеђење, међутим према обрасцу
понуде потребно је укупно 150 мајици. Молимо да нам дате одговор колико се
мајица односи у оквиру ове нове, смањене количине на Обезбеђење, имајући у виду
да разлика у штампи утиче на калкулацију формирања цена.”

Одговор Наручиоца: 

Техничка спецификација (Део 7.1.) за позицију 18. Мајице поло (Партија 1. Радна и
заштитна одећа):

Бр. 
партије/
поз.

Назив партије/
позиције робе

 EN Материјал израде, боја  и други захтеви за испоруку робе

I РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА

18 Мајице поло 
Уверење 
произвођача

Мајица кратак рукав са крагницом, 100% памук, 155г/м2, светло 
плаве боје, на левој предњој страни одштампан знак (лого) 
Водовода, тегет бојом - 115 комада
Мајица кратак рукав са крагницом, 100% памук, 155г/м2, светло 
плаве боје, на левој предњој страни одштампан знак (лого) 
Водовода, тегет бојом и на леђима натпис „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ - 35 
комада
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3.Питање из Захтева:

“Код позиције 9. Грудњак без рукава, није наведено где се штампа, да ли само
напред или само на леђима или на оба места?” 

Одговор Наручиоца:  

Грудњак без рукава треба да има доштампан лого ЈКП “Водовод и канализација”
Крагујевац на предњој левој страни.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Комисија за јавне набавке
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