Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/2920-18
Датум: 20.08.2018. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈНМВ 6/2018.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – лична заштитна
средства - заштитна обућа, у поступку јавне набавке мале вредности број 6/2018, на
захтев заинтересованог лица од 16.08.2018. године и Измењене и допуњене техничке
карактеристике – Поглавље II Конкурсне документације.
Одговор и Измењене и допуњене техничке карактеристике – Поглавље II
Конкурсне документације су објављени 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 обућа
ЈНМВ 6/2018
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Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – лична заштитна средства - заштитна обућа, у
поступку јавне набавке мале вредности број 6/2018, образована Решењем број
01/2834-18 од 09.08.2018. године
Крагујевац, 20.08.2018. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 16.08.2018. године примљен је захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:
Питање 1.
На страни 4. конкурсне документације у техничкој спецификацији ципеле наведено је:
- задржава унутрашњу топлоту
Задржавање унутрашње топлоте подразумева ниво заштите CI (cold insulation)
Молимо Вас да измените опис у Вашој документацији и да наведете тражени ниво
заштите.
Питање 2.
На страни 4. конкурсне документације наведено је:
- кожа говеђа, рељефаста – водоодбојна, црне боје 2 mm
Акредитоване лабораторије у Србији у својим извештајима о испитивању не наводе да
је рељефаста кожа, већ за такву врсту коже називају бокс кожа.
Сходно томе, молимо Вас да измените опис у конкурсној документацији и наведете да
је у питању бокс кожа.
Питање 3.
На страни 4. конкурсне документације наведено је:
- кожа говеђа, рељефаста – водоодбојна, црне боје 2 mm
Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући било
којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова техничких
спецификација и критеријума.
Сходно члану 10. Закона о јавним набавкама, молимо Вас да у конкурсној
документацији наведете дебљину коже минимум 2 mm јер је дебљина коже 2 mm
ограничавајућа за конкуренцију.
Питање 4.
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На страни 4. конкурсне документације у техничкој спецификацији ципела наведено је:
- распон величина 36-48, маса 530 гр
Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући било
којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова техничких
спецификација и критеријума.
Сходно члану 10. Закона о јавним набавкама, молимо Вас да у конкурсној
документацији наведете минималну масу 530 гр, јер је маса од 530 гр ограничавајућа за
конкуренцију.
Питање 5.
На страни 4. конкурсне документације у техничкој спецификацији ципела наведено је:
- распон величина 36-48, маса 530 гр
Да ли се тражи тежина за пар ципела или је тражена тежина за комад?
Питање 6.
На страни 4. конкурсне документације у техничкој спецификацији ципела наведено је:
- планиране количине: 100 комада.
Обзиром да се ципеле продају у пару, молимо Вас да измените у конкурсној
документацији опис 100 комада и наведете да је у питању 100 пари.

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 – део VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 14.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, Комисија даје
следећи:
Одговор
У вези са постављеним питањима, Комисија даје следеће одговоре:
Одговор на питање 1.
Утехничкој спецификацији тражили смо да постава ципеле задржава унутрашњу
топлоту, али нисмо тражили да ципела има ниво заштите CI који се односи на
изолацију ђона од хладноће.Тражени ниво заштите је 02 FO SRC.
Одговор на питање 2.
Ципела треба да буде израђена од говеђе бокс коже.
Одговор на питање 3.
Дебљина коже од које се израђује ципела је 2mm ± 5%.
Одговор на питање 4.
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Тежина ципеле треба да буде 530g ± 5% (не тежа због природе посла који се обавља у
хитној помоћи).
Одговор на питање 5.
Тежина ципеле се односи на 1 комад (пола пара) у броју 42.
Одговор на питање 6.
Количина обуће која се купује је: 100 пари.

У вези са наведеном одговорима, врши се измена и допуна Конкурсне
документације – Поглавље II Конкурсне документације – Измене и допуне техничких
карактеристика.
Имајући у виду да се конкурсна документација мења дана 20.08.2018. године, а да је
рок за подношење понуда 23.08.2018. године, као и да је чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано да ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда,
обавештавамо сва заинтересована лица да је:
- нови рок за подношење понуда: 28.08.2018.године, до 11.30 часова.
- место, датум и време отварања понуда: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Слобода бб, Крагујевац, дана 28.08.2018. године, у 12.00 часова.

Комисија за јавну набавку добара
лична заштитна средства - заштитна обућа
ЈНМВ 6/2018

4

