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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», 

број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана Бајића број 1, 

Београд, Земун, у поступку јавне набавке добара – Прслуци, редни број набавке 15/16, даје 

следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуда за 

јавну набавку добра – прслука, јавна набавка бр. 15/16. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У техничким карактеристикама у конкурсној документацији коју сте објавили 19. 12. 2016. 

године описали сте: „Спољни материјал прслука : 65% полиестер и 35%, постава: 100% 

полиестер са синтетичким пуњењем.“ 

 

У објашњењима бр. 4 од 12. 01. 2017. године одговарајући на питање заинтересованог 

понуђача доставили сте нам архивске фотографије прслука при чему нису мењане 

карактеристике материјала. Прслук који је описан у конкурсној документацији разликује се 

од прслука са архивских фотографија само у боји која треба да је црна – а не сиво-зелена 

као на слици. Остале карактеристике одговарају у потпуности. На основу фотографије и 

описа  закључујемо да желите да Вам се испоручи  идентичан прслук фотографисаном 

само у црној боји. Обзиром да поседујемо узорак прслука са фотографије  потрудили смо 

се да из увоза обезбедимо идентичан репроматеријал у црној боји како би смо могли да 

Вам доставимо понуду у складу са Вашим очекивањима. А материјал од кога је произведен 

фотографисани прслук је: спољни материјал 65% полиестер и 35% памук од 150 гр/ м2, 

постава је 100% полиестер и синтетичко пуњење је 100% полиестер 120 – 150 гр/м2. 

 

У објашњењима број 9. Од 19. 01. 2017. године одговарајући на питање заинтересованог 

понуђача у  погледу материјала израде допунили сте опис са дефинисаном површинском 

масом: - Спољни материјал прслука : 65% полиестер и 35% памук тежине односно 

површинске масе 160 гр/м2 , - Постава: 100% полиестер са синтетичким пуњењем тежине 

односно површинске масе 200 гр/м2 . Овај одговор сте дали након што Вас је потенцијални 

понуђач у постављеном питању погрешно информисао  „да је ово неуобичајено танак 

материјал за ову намену, ради поређења, то је граматура за производе између кошуље и 

радног мантила што прслук сигурно није. Прслуци се уобичајено раде од  материјала у 

распону од бар 220 гр/м2 па до 300 гр/м2, те вас молимо да још једном размотрите  

површинску масу захтеваног материјала.“ – Ова тврдња заинтересованог произвођача није 

тачна јер прслук може да се произведе и од тањег материјала – овај који сте 

фотографисали има површинску масу од  150 гр/м2 – што је знатно мање од 220 гр/м2 како 

је исти навео желећи да Вас наговори да промените или допуните технички опис прслука 

карактеристикама материјала који њему одговарају, на шта сте Ви и пристали у изменама 

конкурсне документације, вероватно не размишљајући о томе да тиме можда наносите 

штету неком другом заинтересованом понуђачу и да можда нећете добити прслук какав 

желите. 

 

Наиме, у изменама сте описали: „ Спољни материјал прслука: 65% полиестер и 35% памук 

тежине односно површинске масе 200 гр/м2. Постава: 100% полиестер са синтетичким 

пуњењем тежине односно површинске масе 160 гр/м2.“ Овим изменама конкурсне 

документације сте знатно одступили од изгледа прслука са фотографије коју сте приложили 

у објашњењима број 4, а да нисте добили на естетским карактеристикама прслука – 

напротив. Прслук који набављате служиће Вам искључиво у рекламне сврхе и жеља Вам је да 

на најбољи начин репрезентујете фирму, а за то су пресудне његове естетске 

карактеристике (леп, лаган, елегантан итд). Пронашли сте прслук који Вам изгледом 

одговара и какав желите да набавите и према њему сте направили конкурсну документацију 

при чему је само промењена боја прслука. Али са тканином дебљине од 200 гр/м2 не 

добијате производ идентичан оригиналу и то само из разлога што сте поверовали у погрешне 

информације једног од заинтересованих понуђача. Прслук од материјала који има 200 или 
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више гр/м2 је дебљи, „грубљи“ , мање елегантан итд. Уз то сте променом конкурсне 

документације  у последњем тренутку нанели штету понуђачима који  су се од почетка 

руководили  описом и фотографијом и пронашли  решење за спољни материјал, без 

обзира на високе трошкове( међународна брза пошта ДХЛ, увозно царињење мале 

количине материјала, шпедитерски трошкови и др). 

 

Да би сте исправили нанесену неправду и уједно добили прслук какав сте од почетка желели 

најљубазније Вас молимо да промените технички опис на један од следећих начина: 

 

- Тако што ћете вратити дебљину спољног материјала на 160 гр/м2  или 

- Дозволити да дебљина спољашњег материјала буде у распону од 150-200 гр/м2. 

 

 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је у више наврата давао додатна појашњења и вршио измену Конкурсне 

документације  на захтев заинтересованих лица и на основу тога је дефинисао коначан вид 

техничке спецификације за предметну набавку. Свака нова измена Конкурсне 

документације би условила продужење рока за подношење понуда и немогућност испоруке 

предметних добара у потребним роковима.  

 

 
 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 

 
 

 

Објашњење број: 15 

  Датум: 27.01.2017.г. 

Комисија за јавну набавку 


