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На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације достављеног од стране 

заинтересованог лица, заведеног под бројем 1745 од 10.12.2019. којим се траже додатна 

појашњења у вези са припремањем понуде по позиву број 83, објављеном на Порталу 

јавних набавки и интернет страници ЈП “Војводинашуме“ дана 15.11.2019. за јавну набавку 

добара: Радна одећа 2019. год. наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, комисија за 

јавну набавку образована Решењем директора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин бр. 1259 

од 23.09.2019. год. у року предвиђеном за подношење понуда даје: 

 

III ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

Постављена су следећа питање: 

Питање бр. 1:  

“У техничком опису мајице тражено је да се мајице закопчавају са  дугмадима израђених од 

ПВЦ-а. Обзиром да ни један произвођач нити увозник дугмади нема у понуди дугме 

израђено од ПВЦ-а јер се дугмад најчешће израђују од полиестера и ређе од полиетилена 

или полипропилена, молим Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете 

уместо "округла пвц дугмета"  написати "округла пластична дугмета" или сл. У супротном 

због тог детаља ниједна понуда за партију 3 неће бити исправна.” 

ОДГОВОР на питање бр. 1:  

Наручилац је и у ранијим набавкама за ову врсту добара тражио дугме израђено од ПВЦ-а и 

при томе је добијао исправне понуде. Наручилац остаје при свом захтеву и неће вршити 

измену конкурсне документације. 

Питање  бр.  2:  

„На страни 46 написано је: "Уз узорке је потребно доставити и Извештај о контролисању 

квалитета и квантитета понуђених добара". Молим Вас да појасните шта се подразумева под 

контролисањем квантитета?“ 

 

ОДГОВОР на питање бр. 2:  

Контролисање квантитета се односи на контролне мере (обим прса, висину тела и обим 

груди у цм, према стандарду  СРПС ИСО 3636 ; СРПС ИСО 3637 и СРПС ЕН 13402-3); 

Питање бр. 3:  

„Да ли је на узорцима потребно урадити само везени амблем са логом ВОЈВОДИНАШУМЕ 

или треба и натпис на рукавима РИБОЧУВАР? И да ли је довољно амблеме извести само на 

једној од мајица у величини и моделу по нашем избору или треба на свим узорцима који се 

траже?“ 

 



 

ОДГОВОР на питање бр. 3:  

Довољно је апликације (лого предузећа са називом и реч РИБОЧУВАР) извести само на 

једној од мајица у величини, боји и моделу - по избору понуђача. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Предраг Тасић, инж.зашт.на раду         

        ________________________ 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страница наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца, 

- Архиви. 

 


