На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15,
68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 31/20, питањa и одговоре објављујемо на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''
ЈН 31/20
Јавна набавка добара – средства и опрема за личну заштиту, по партијама,
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР. 01 ОД 24.08.2020. – ПАРТИЈА 1
Питања потенцијалног понуђача:
Питање 1: У техничком опису, за партију 1, ставка 1. Ски јакна, на страни 6 навели сте
да је уз понуду обавезно доставити узорак јакне, 1м платна за преглед и Технички лист
произвођача материјала.
Јакна коју бисмо Вам ми понудили је из увоза, готов производ и није могуће да уз узорак
јакне доставимо и 1м платна.
Молим Вас да омогућите да се достави само узорак готовог производа уз техничку
документацију произвођача истог.
Питање 2: У техничком опису, за партију 1, ставка 2. Заштитно радно (пилот) одело
навели сте да је потребно да панталоне буду састава материјала 60% памук, 40%
полиестер, 240г/м2.
За блузу сте навели да је састав 65% полиестер, 35% памук, 240г/м2.
С обзиром да је у питању комплет одело, као једна ставка, претпостављамо да је дошло
до грешке у опису, па Вас молимо да се одредите ког састава треба да буде одело. Такође
је потребно да наведете одступање у процентима од грамаже и састава материјала, у
складу са законом.

Одговори на питања:
Одговор 1: Тражени услов за партију 1 - да се уз понуду обавезно достави: узорак јакне,
1 м платна за преглед и технички лист произвођача материјала, остаје непромењен.
Одговор 2: У техничком опису за партију 1 ставка 2 – Заштитно радно (пилот) одело
јесте грешка опису.
Блуза треба да буде истог састава као и панталоне - 60% памук, 40% полиестер, 240г/м2.
Одступање у процентима +/- 5 %.
Наручилац исправља грешку и објављује измењену конкурсну документацију.
Понуде се припремају и подносе у складу са изменом.

