Деловодни број: 7083
Датум: 12.10.2015.год.

Предмет: Одговор на питање понуђача везано за јавну набавку бр. 1.1.3/2015 – Лична
заштитна опрема

У вези питања потенцијалног понуђача везано да јавну набавку – лична заштитна средства, дајемо
следећи одговор:

1. Na strani br.5, pod stavkom br.3 „Radni mantil (ženski)“,br.4 „Radni mantil (muški)“,br.5
„Radno odelo, dvodelno, bluza i pantalone sa tregerima“, na strani br.6, pod stavkom br.6
„Radno odelo, dvodelno, bluza i kaiš pantalone“, i na strani br.11 „Radni prsluk“ dokumentacije,
nigde se ne pozivate na standard po kojem odeća mora biti urađena i usklađena što je obavezno
da budu urađeni po standardu „SRPS EN 13402-3:2007“ i „SRPS ISO/TR 10652:2007“.
Одговор:
Горе наведене ставке треба да буду урађенe по стандарду „SRPS EN 13402-3:2007“ i „SRPS
ISO/TR 10652:2007“.

2. Na strani br.7, pod stavkom br.9 „Zaštitne rukavice – lateks – duplo močene“, da li se ovde
opisuje rukavica „Best rukavica“, ili odgovarajuća?
Одговор:
Да, описује се „Best rukavica“ .
3. Na strani br.10, pod stavkom br.10 „Zaštitne rukavice – močene cele u PVC“, da li se ovde
opisuje „Sofrat rukavica“, ili odgovrajuća?
Одговор:
Да, у питању су „Софрат рукавице“ или одговарајуће по следећим стандардима: SRPS 420, SRPS
EN 388, SRPS EN 374-1, ниво заштите мин 3121.
Дужина рукавице од 320 до 340 mm, дебљина рукавице 0,60-0,80 mm.

4. Na strani br.12, pod stavkom br.20 „Radne gumene čizme“, opisano da je postavljena tekstilnim
materialom sirovinskog sastava 100% pamuk, da je đon otporan na habanje i vodonepropustan“
ali nije definisan kvalitet odnosno standard sa kojim čizma mora biti izrađena i usaglašena, tj.
SRPS EN ISO 20347:2013, SRPS EN ISO 20344:2008 t.5.1, SRPS EN ISO 13287:2009, SRPS EN
ISO 20344:2008 t.5.7, ISO 1833-11:2006, SRPS EN ISO 20344:2008 t.8.1., sve su to standardi koji
moraju biti zadovoljeni kako bi se ispunili svi zahtevi iz Vaše tehničke specifikacije.
Одговор: Радне гумене чизме треба да испуњавају стандард: SRPS EN ISO 20347:2013.

У Старој Пазови, 12.10.2015.год.

Комисија за јавну набавку
_________________________

