
          

 

  

Наш број:  2018-7097/7       Датум : 29.10.2018. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

 

 

Поштовани, поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС”, бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 26.10.2018. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП «Топловод» Обреновац 

под бројем 2018-7097/6 од 29.10.2018.године, а које се односи на јавну набавку добара - 

Средства и опрема за личну заштиту на раду, у поступку јавне набавке мале вредности ради 

закључења оквирног споразума 29/18 дајемо Вам појашњења на исто: 

 

Питање 1: 

Питање: Под редним бројем 1. летње радно одело тражи се материјал 65% полиестер, 35% 

памук, тежине 300 гр/м2. Међутим, у опису се каже да је израђена од полиестера и кепера. 

Такође, није дато одступање за површинску масу. С обзиром да се ради о летњем оделу, да ли 

се може понудити одело које је 60% памук, 40% полиестер? Памук, као природни материјал, 

даје бољу удобност при топлим условима рада док полиестер оделу даје бољу отпорност на 

механичко-физичке утицаје. 

 

Одговор:  Наручилац остаје при захтеву у техничкој документацији у делу односа материјала 

65% полиестер и 35% памук, јер одело састава 60% памук и 40% полиестер није прихватљиво. 

У досадашњем искуству се показало да су одела у којима је већи део у саставу полиестер, 

издржљивија, мање се цепају, пуцају и хабју што је јако битно за посао којим се баве наши 

запослени. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу „Јакна је израђена од 

полиестера и кепера са високо отпорним дуплим шавовима, висока издржљивост копчања на 

рајсфешлус“, и потврђује да је дошло до техничке грешке јер је употребио реч „кепера“, а 

мислило се на реч „памука“. 

У измени и допуни конкурсне документације у ставци под редним бројем 1. У делу 

карактеристике средстава, биће исправљен део техничке спецификације и реч „кепера“ се 

брише и уместо ње уписује реч „памука“. 

 

Питање 2: 

Питање: Да ли је дозвољено одступање +/- 5%  за површинску масу од 300 гр/м2, као што је 

дефинисано стандардом EN 13688? 

 

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.1. биће додато “дозвољено одступање тежине материјала 

од +/- 5% „ за површинску масу од 300гр/м2, као што је дефинисано стандардом EN 13688.  

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

 

 



          

 

 

Питање 3: 

Питање: Под редним бројем 3. радно одело за завариваче летње дат је исти опис и захтев као и 

за редни број 4 радно одело за завариваче зимско. Тражи се сировински састав 75% 

памук,24%полиестер и 1% антистатик материјала, тежине 290 гр/м2. Такође, тражи се ниво 

заштите према ЕN 11612 A1 B1 C1 E3 у складу са ЕN 11612? Тражи се ниво заштите A1 B1 C1 

E3 према стандарду ЕN 11612 за одећу за заштиту од топлоте и ватре. Ниво заштите E3- 

заштита од прскања истопљеног метала могу да имају одела од специјалних врста материјала, 

али не и одело које је описано у техничкој спецификацији. Ниво E3 је превисок за ову врсту 

материјала, па питање гласи. Да ли се може понудити одело са нивоом заштите A1 B1 C1 E1 у 

складу са ЕN 11612? 

 

Одговор:  Наручилац не прихвата сугестију потенцијалног понуђача, јер највиши ниво 

заштите E3 се користи због спречавања рупа приликом контакта са пламеном. Због 

безбедности радника наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације. 

 

Питање 4: 

Питање: С обзиром да се ради о летњем оделу, да ли се може понудити одело без улошка, које 

у потпуности испињава захтеве стандарда EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034, EN 

61482, сировинског састава 88% памук, 11% полиамид,1% угљенично влакно и веће 

површинске масе од 290  гр/м2? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.3. брише се реченица “Уложак фиксиран, израђен од 

100% памука, са кофлином тежине 150гр.“ 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

За састав одела наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације. 

 

Питање 5: 

Питање: Под редним бројем 4. радно одело за завариваче зимско тражи се сировински састав 

75% памук,24% полиестер и 1% антистатик матријал, тежине 290 гр/м2. Такође, тражи се 

ниво заштите према ЕN 11612 A1 B1 C1 E3, као и фиксирани уложак 100% памук са 

кофлином тежине 150 гр. Тегет боје. Може ли се понудити одело које у потпуности испуњава 

захтеве стандарда за отпорност према топлоти и ватри, има антистатичка својства и 

киселоотпорност сировинског састава 98% полиестер, 2% угљенично влакно, са ПУ наносом 

за заштиту од кише као и улошком од 99% памук 1% угљенично влакно? 

 

Одговор:  Наручилац не прихвата сугестију потенцијалног понуђача и остаје при претходно 

утврђеној техничкој спецификацији.  

 

Питање 6: 

Питање: Од редним бројем 9.  безбедоносне чизме није дефинисана боја нити ниво заштите. 

Који ниво заштите треба да имају безбедоносне чизме према стандарду EN ISO 20345? 

 

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.9.  и додаје „ Ниво заштите S5. Црне боје.“. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 



          

 

  

Питање 7: 

Питање: Под редним бројем 10. рукавице – тражи се стандард EN 388, а у опису се тражи да 

су отпорне на мазут и уља, да су без силикона дебљине мин. 1,3 мм, обложене нитрилном 

пеном дужином 25 цм. Отпорност фактор 5. Величине 6-11. Рукавице које су отпорне према 

уљима или било којим хемикалијама морају бити сертификоване према стандарду EN 347-1. 

Према стандарду EN 388 могу бити усклађене рукавице које имају заштиту само од 

механичког ризика. Дужина рукавица зависи од величине рукавица, па дужина од 25 цм не 

може бити за величине 6-11. Да ли се траже рукавице за заштиту од механичких ризика или 

хемијских? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.10. и додаје у делу ознака стандарда „SRPS EN ISO 374-

1“, као отпорност према уљима или било којим хемикалијама. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

Питање 8: 

Питање: Шта значи отпорност фактор 5 ? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.10. при чему се реченица „Отпорност фактор 5.“ брише 

и уместо ње додаје реченица „Отпорност при просецању је ниво 3“ 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

Питање 9: 

Питање: Да ли се рукавице израђене од коже оли текстила или неког другог материјала и који 

ниво заштите треба да имају према стандарду EN 388? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.10. при чему се додаје реченица „Рукавице су од другог 

материјала, пресвучене нитрилном пеном са кожним појачањем између палца и кажипрста. 

Ниво заштите је 4331.“ 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

Питање 10: 

Питање: Под редним бројем 11. рукавице тражи се да је на длану и надланици палац повезан. 

Шта значи палац повезан и који ниво заштите рукавице треба да имају према EN 388? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.11. при чему се брише реченица „На длану и надланици 

палац повезан.“, и уместо ње додаје реченица „На длану и надланици палац повезан кожом из 

једног дела.“. И у делу техничке спецификације ставке под редним бр.11.  се додаје реченица 

„Ниво заштите је 3121.“. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

Питање 11: 

Питање: Под редним бројем 12. рукавице траже се рукавице отпорне на хемикалије али није 

наведен стандард EN 347-1 нити 347-3. Наведен је само стандард EN 347-2. Да ли је довољно 



          

 

понудити само рукавице према EN 347-2 које штите од пропуштања воде и ваздуха или 

рукавице морају да штите  и од хемикалија и да ли могу бити за једнократну употребу? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.12. и додаје у делу ознака стандарда „SRPS EN ISO 374-

1“, као отпорност према хемикалијама. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 Не могу се нудити рукавице за једнократну употребу. 

 

Питање 12: 

Питање: Под редним бројем 13. рукавице тражи се ниво отпорности на резање 3,5. 

Напомињемо да ниво заштите 3,5 према стандарду EN 388 не постоји нити постоји по било 

ком другом стандарду. Који ниво заштите треба да имају рукавиде за редни број 13? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.13. у делу ниво отпорности на резање, тако да се број 

„3,5“ брише и уместо њега уписује број „3“. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

Питање 13: 

Питање: Под редним бројем 16. штитници за колена тражи се 600 D oford. Шта значи 600 D 

oford и који је то део на штитнику за колена? 

 

Одговор:  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке 

спецификације ставке под редним бр.16. и брише целу колону карактеристике средстава која 

гласи: „Постављају се преко одеће, од ПВЦ-а, обложени силиконским гелом, 600Д Офорд, 

везују се неопрнским каишем.“ и мења опис тако да он сад гласи: „Полиуретански штитник за 

колена, ребрасти са гумом која се подешава и причвршћује за колено.“. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

 

Питање 14: 

Питање: Под редним бројем 19. стакла за маску за варење траже се стакла од ласерског 

зрачења са затамњењем 10,11,12 према стандардима EN 169, ЕN 166. Напомињемо да према 

стандарду не постоји ласерско зрачење. Који ниво заштите стакла треба да имају у односу на 

врсту варења или сечења материјала и који облик и димензије треба да имају варилачка 

стакла? 

 

Одговор:   

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у делу техничке спецификације ставке 

под редним бр.19. реч „ласерског“ у све три подставке се брише, при чему се додаје и 

реченица „Тамна варилачка стакла димензије 110/90 од 10-13 дина.“ у све три подставке. 

У измени и допуни конкурсне документације биће исправљен део техничке спецификације. 

Облик варилачког стакла треба да буде такав да задовољава  критеријуме услова за рад, и он 

је дефинисан датим димензијама у делу исправљене техничке спецификације. 

 

 

 

 

 



          

 

 

 С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације рок за подношење понуда 

је 05.11.2018. године до 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека 

рока за подношење понуда, односно 05.11.2018. у 11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12) 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                    

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 29/18 

                                                                                                         


