Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/1796-18
Датум: 16.05.2018. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈНМВ 5/2018.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – лична заштитна
средства – заштитна одећа, у поступку јавне набавке, ЈНМВ 5/2018, на захтев
заинтересованог лица од 14.05.2018. године.
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца, Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац (www.hitnapomoc.org).

Комисија за јавну набавку добара
лична заштитна средства - заштитна одећа
ЈНМВ 5/2018
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Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – лична заштитна средства – заштитна одећа, у
поступку јавне набавке, ЈНМВ 5/2018, образована Решењем број 01/1557-18 од
30.04.2018. године.
Крагујевац, 16.05.2018. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 14.05.2018. године примљен је захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:

„На основу члана 63 ЗЈН молимо вас да нам појасните део документације за ЈНМВ 5/2018 –
Заштитна одећа-

1.

Страна 4. –Техничке карактеристике (спецификације),квалитет, количинаи опис
добара…………..итд.
Ставка 5. Цитат:
„Мора да постоји разлика у кроју између мушког и женског модела (панталона). Женски
модели треба да имају уметнуту траку на унутрашњој страни бутине“ завршен цитат.

2.

Страна 5. Цитат:
„Као доказ о испуњености наведених захтева понуђач морада достави:
-Извештај о испитивању тканине за израду панталона (од домаће акредитоване
лабораторије)
- Извештај о испитивању тканине за израду поло мајице са дугим рукавима(дукса), од
домаће лабораторије
- Декларацију о усаглашености произвођача са свим прописаним елементима у
правинику о ЛЗО.
Наша питања:
1.У чему је разлика између мушког и женског модела панталона? да ли се исто копчају
као мушке,да ли ластиш имају на боковима или у целом појасу, да ли имају косе
усечене џепове напред а позади унутрашње равне са унутрашњом џеп кесом?
Појасните нам ту разлику у моделу.
1. а) Појасните шта значи „да женски модели панталона треба да имају уметнуту
траку на унутрашњој страни бутине“
- Да ли је та трака у виду нашивеног ојачања по вертикали, које је ширине, или је трака
уметнута у сам унутрашњи шав панталона где се спајају предњи и задњи део
панталона?
Појасните нам како та трака иде и која је њена сврха.
2. Да ли сте мислили за „Декларацију о усаглашености произвођача“ на декларацију
готових добара да буду у складу са правилником о ЛЗО(лична заштитна опрема) ?
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2. а) Не помињете доставу узорака па самим тим за сваки случај да вас питамо, да ли се
достављају узорци ?

3. Нисмо приметили да помињете ЛОГО у захтеву у Техничким карактеристикама панталона
и дукса.
Наше питање:
1.Да ли се ради лого Хитне помоћи на панталонама и дуксу, и ако се ради, како
изгледа, које је димензије?
Да ли се ради о сито штампи, пресликачу или везу ?

У вези са тим, поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Конкурсном
документацијом – поглавље 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8.14.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, Комисија даје
следећи:
Одговор

1. Као што је већ наведено, једина разлика између мушких и женских модела панталона
је што женски модел има уметнуту траку са унутрашње стране бутине.
Трака је троугластог облика од истог материјала као и панталоне и саставни је део
панталона (уметнута је, није нашивена).Њена сврха је да обезбеди бољу покретљивост
жена приликом рада на терену (чучања, клечења, савијања, подизања терета...).
Ово је једина разлика између мушког и женског модела.

2. Као што је већ наведено, Декларација о усаглашености произвођача са свим
прописаним елементима у Правилнику о ЛЗО, мисли се на: Декларацију о
усаглашености - Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гл.100/2011). Члан 16.
став 1. и 2. овог Правилника гласи:
"Декларација о усаглашености ЛЗО је исправа којом произвођач или његов заступник
потврђује да је ЛЗО усаглашена са свим захтевима из овог правилника.
Произвођач ЛЗО или његов заступник сачињава Декларацију о усаглашености ЛЗО
чија садржина је прописана у Прилогу 3".
2а. Како у конкурсној документацији нисмо тражили да се достави узорак - то значи:
узорак не достављати.

3. ЛОГО није потребан, зато није тражен у захтеву у техничким карактеристикама.

Комисија за јавну набавку добара
лична заштитна средства - заштитна одећа
ЈНМВ 5/2018
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