
Naš znak : 2998 
Datum: 27.03. 2017.god.

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV 07/17 
HTZ sredstva zaštite na radu 

Potencijalni ponuđači su  je tražili pojašnjenja za JNMV 07/17:

Pitanje: 
Koja je alternativa za stavke 3,4,14,15, i 16 iz konkursne dokumentacije?

Odgovor: Za stavke 3,4,14,15, i 16 iz konkursne dokumentacije, Naručiocu je potrebno dostaviti 
tražene uzorke u  bojama i karakteristikama iz konkursne dokumentacije. 

Pitanje: Stavka 3 - da li je moguće dostaviti pantalone do pojasa kao uzorak ? 
Odgovor: Ne: Naručiocu je potrebno dostaviti uzorak navedenog  polukombinezona. 

Pitanje:  Stavka 4- da li je moguće dostaviti alternativni - slični uzorak jakne pretežno sive boje,
istih karakteristika?
Odgovor: Ne. Naručiocu je potrebno dostaviti traženi uzorak jakne.

Pitanje:  Stavka 8 - da li je prihvatljivo ponuditi bluzu duks istih karakteristika kao što je traženo,
uz sir. sastav 100% pamuk?
Odgovor: Ne. Naručiocu je potrebno dostaviti traženi uzorak bluze.

Pitanje: Stavke 10 i 12 - da li je moguće dostaviti identičan uzorak tj. model traženom ali u drugoj
kombinaciji boje uz navođenje referentne oznake u katalogu za traženi model i boju?
Odgovor:   Naručiocu je potrebno dostaviti traženi uzorak prsluka iz konkursne dokumentacije.

 Pitanje: Stavka 22 - da li je prihvatljvo ponuditi klompe u crnoj boji? 
Odgovor: Ne. Moraju biti plave.

Pitanje:  Stavka 23 - navedeni Microchem kombinezon više nije u prodaji? Da li  je prihvatljivo
ponuditi  alternativu koja zadovoljava navedene zahteve? Molimo da se pozovete na standarde
koji su potrebni za ovakav vid odeće.
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Odgovor:  Ne mora da bude Microchem samo je potrebno da zadovoljava tražena svojstva.  Mi
smo naveli da može i odgovarajući. Standard - testiran u skladu sa EN 1149-1.

 Pitanje: Stavka 34 - molimo da nam bliže opišete kakav model kombinezona vam je potreban i
koje standarde treba da zadovolji? 
Odgovor: Zaštitni otporni kombinezon sa kapuljačom , netkanod tuvek polietilena, antistatik,koji je
otporan na razne hemikalije, vodu , da je lagan i udoban.

 Pitanje: Stavka 35 - Da li su vam potrebne čizme do pojasa ili kombinezon, pošto to nije isto?
Odgovor: Do pojasa.

Pitanje: Stavka 37 - da li ribarske čizme (koje su do pojasa) ili kombinezon (koji je do grudi)? 
Odgovor: Ribarsko kombinezon do grudi.

Pitanje: Stavka 38 - svi modeli čizama na tržištu koji su od gume su sa postavom koja je 100%
pamuk, pa molimo da izvršite korekciju karakteristike, jer ste naveli 100% poliester. 
Odgovor: 100% pamuk

Pitanje: Stavka 44 - uobičajeno polukmaske se isporučuju bez filtera, vi ste naveli "polumaska sa
2 izmenjiva filtera" - da li treba sa filterima ili ne - i koji tip filtera ako treba? 
Odgovor: može  polumaska  bez  filtera  ali  da  bude  usaglašena  sa  stavkom 42  iz  konkursne
dokumentacije gde su navedeni filteri koji treba da idu uz ovu polumasku.

Pitanje: Stavka 45 - nije nam jasno koje su karakteristike rukavice za rad sa ozonom - molim da
se pozovete na standard ili neku bližu karakteristiku rukavica ili referentan model? 
Odgovor: potrebno je da budu elektrostatički testirane, vatro otporne, kožne rukavice slični modeli
su komfoflex art. R-KIO-2000 Iiliart. R-KIO-2900 ili odgovarajuće

Pitanje: Stavka 53 - Prema novom pravilniku iz decembra 2016. ovaj tip prve pomoći više ne važi,
već postoji jedinstven novi sadržaj.
Odgovor: prva pomoć za potrebe zaposlenih u preduzeču je propisan novim pravilnikom o načinu
pružanja prve pomoći, vrsti  sredstava i opreme koji moraju biti  obezbeđeni na radnom mestu,
načinu  i  rokovima  osposobljavanja  zaposlenih  za  pruđanje  prve  pomoći  („Сл.гл.РС“број
109/2016).

Pitanje:  Stavka 54 - užad koja su u domenu predmeta JN - a to su lična zaštitna oprema - su
užad  koje  koriste  radnici  za  visinske  radove,  vi  ste  pomenuli  evakuaciju,  ako  ste  mislili  na
evakuaciju tereta, ovakva užad nisu LZO, pa molimo za pojašnjenja. 
Odgovor:  Заштитно сигурно уже са жабицом и кочницом, дужине 30 м., дебљине 14 мм,
користи  се  заједно  са  опремом  за  спречавање  пада  с  висине  у  канализационим  и
водоводним отворима, да је направљено од полиaнида, носивости до 150 кг. ( Да има доказ
о извршеном атесту).

Pitanje:Stavka 57 - maske se isporučuju bez filtera - a vi ste naveli maska sa cedilom. Da li ste
mislili i na filter i koji tip? 
Odgovor:  Маска  „ПАНОРАМА“за  цело  лице  од  силиконске,  безмирисне,  антиалергијске
гуме, перфектно пријање уз лице.Поликарбонатско стакло широког видног поља отпорно на
гребање, а користи филтере :АБЕК 1П3., која је безбедна ураду од веома ситне  и токсичне
прашине: органске,неорганске,гасове,сумпор диоксид,др.киселине и гасове, амонијак и
амонијачна испарења.
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Pitanje: Stavka 59 - da li ste mislili na samofiltrirajuće kofil maske za prašinu.,jednokratne? 
Odgovor: Zaštitna platnena maska za usta i nos sa ventilićem zaštita od antialergijskog materijala
za višekratnu upotrebu.

Pitanje:Stavka  60  -  da  li  je  prihvatljvo  ponuditi  sličan  model  antivibracionih  rukavica  koji
zadovoljava osnovi zahtev, uz poštovanje standarda za antivibracione rukavice? 
Odgovor:  Zaštitne  radne  rukavice  -antivibracione  -pamučno  šiveni  intrerlok,laminiran  nitrilom,
specijalni antivibracioni gelna dlanu i prstima(za zaštitu od vibracija, pamučna postava, čičak traka
na manžetni).
                                                                                              

                                                                                                               Комисија за ЈНМВ 07/17
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