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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ БР. 08/19 – НАБАВКА СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 08/19 – Набавка средстава и опреме личне 
заштите, постављена су следећа питања понуђача: 

 

Питање 1: 
“У опису за дубоке ципеле, ставка 5, захтева се: 

Електрична отпорност у сувим условима мин. 2,1x106, у мокрим условима мин. 1,5x10⁷. 
 
Према оваквом захтеву, испада да је електрична отпорност већа у мокрим условима него у 
сувим, што је немогуће. 
 
Вероватно су замењена места експонентима, то јест, вероватно уместо 2,1x106 треба да 
буде  2,1x107, а уместо 1,5x10⁷ треба да буде  1,5x106. 
 
Потребно је да коригујете ову неправилност како би се омогућила већа конкуренција јер је 
немогуће да је електрична отпорност већа у мокрим условима него у сувим.” 

 
Одговор 1: 
 
Тражени захтев наручиоца односи се на испитивање електричне отпорности ципела која је 
у сувим условима већа, док је електрична проводљивост мања (што је у овом случају 
резултат испитивања 2,1 x 106Ω), у односу на испитивање које се врши у мокрим условима 
где је електрична отпорност мања, а електрична проводљивост већа (што је у овом случају 
резултат испитивања 1,5 x 107Ω). Ови резултатима доказује се антистатична отпорност која 
се креће од 105 Ω  до 109 Ω, па с тим увези наручилац остаје при првобитно дефинисаним 
условима. 

 

Питање 2: 
 

“У оквиру техичких спецификација на више места се захтева испуњење неких вредности без 
наведених одступања. 
 

Да ли се подразумева да наведене вредности представљају минималне захтеване вредности 
или постоје одступања? 
 

Молимо вас да једну од тих опција наведете у документацији јер се на овај начин супротно 
члану 72 ЗЈН и члану 10 ЗЈН фаворизују понуђачи који поседују средства са искључиво 
наведеним вредностима.  
 

У супротном, потребно је да оправдате потребу за перформансама без икаквих одступања, 
кад је познато да су чак и у оквиру прецизне мехаике прописане толеранције у мерама. ” 
 

Одговор 2: 
 

Наведене вредности у техничким спецификацијама конкурсне документаце 
представљају минимум захтева наручиоца. У складу са тим, наручилац ће 
пречишћен текст конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 

 

за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Срђан Бојковић, дипл. прав. 
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