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На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС , бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности бр. 21/2018 образована од
стране наручиоца ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, даје одговоре на постављена
питања и врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку бр. 21/2018 – ХТЗ
опрема.

Питања:
1. С обзиром да сте навели имена артикала што је ограничавајуће за понуђаче, mолимо
Вас да за наведене ставке додате „или еквивалент“ како бисте омогућили већу
конкуренцију.
Одговор: Ваш предлог ће бити прихваћен, а техничке карактеристике за гумене чизме ће се
детаљније описати.
2. За ставку 2, да ли је могуће понудити рукавицу са нивоом заштите 2 2 4 3, јер се први
ниво односи на отпорност на абразију, где разлика између нивоа 2 и 3 није значајна?
Исто тако, други ниво заштите је виши и односи се на просецање, што је много
битније од заштите од абразије и сходно томе, молимо Вас да омогућите да се понуде
рукавице са другим вишим нивоом заштите.
Одговор: Могуће је понудити рукавице са вишим нивоом заштите.

Допуна конкурсне документације:
1. Технички параметри основне тканине за: џемпер (страна бр. 8)
Eлементи испитивања
Површинска маса
Сировински састав
Памук
Полиакрил
Скупљање при прању
Основа
Потка

Мерна јед.
г/м²

Тражена вредност
450

Дозвољено одступање
±10%

%
%

50
50

±5%
±5%

%
%

3
3

Макс
Макс

2. У партији 3. на страни бр. 11:
а) Чизме тигар 70200 - додаје се „или одговарајуће“.
Постава: Памук 100%, Лице: природни каучук, Ђон: природни каучук, каландрирани,
црни
б) Рукавице Превент - додаје се „или одговарајуће“.

Измена конкурсне документације:
На страни бр. 9 у оквиру техничких карактеристика за Партију 2. Плитка ципела, уместо сиве
боје треба да стоји браон боје.
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