Сходно члану 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «ЗемунПоље»,
улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара:
Одећа у рекламне сврхе, по партијама, редни број набавке 4/20, даје следеће
одговоре на питања заинтересованог лица:

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:
Поштовани,
У оквиру поглавља III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) Партија 1 –
Прслуци и радна одела,
ПИТАЊЕ 1:
Под редним бројем 1. Зимски прслук, тамно сиве боје, тражи се Прслук израђен
од 100% полиестера. Површинске масе 200 g/m²±10%, што је у оквиру 180-220 g/m².
Узимајући у обзир да већа површинска маса тканине значи и бољи квалитет
тканине, да ли се може понудити прслук од полиестера чија је површинска маса
основне тканине 225 g/m² ,зато што додатно има ПВЦ слој за заштиту од ветра и
кише ?
ПИТАЊЕ 2:
Под редним бројем 3. Радна блуза, зелено сиве боје, тражи се Површинска маса:
220-250 gr/m², Сировински састав: 80 % полиестер ±3% , 20% памук ±3%.
Може ли се понудити радна блуза, која суштински испуњава захтеве из конкурсне,
а чији је сировински састав 85% полиестар , 15% памук, а узимајући у обзир да
незнатно одступање не утиче на квалитет производа?
ПИТАЊЕ 3:
Под редним бројем 4.Радни полукомбинезон, зелено сиве боје тражи се
површинска маса: 220-250 gr/m², Сировински састав: 80 % полиестер ±3% , 20%
памук ±3%.
Може ли се понудити радни полукомбинезон, који суштински испуњава захтеве из
конкурсне, а чији је сировински састав 85% полиестар , 15% памук, а узимајући у
обзир да незнатно одступање не утиче на квалитет производа?
ОДГОВОР 1,2,3:
Одговоре на наведена питања Наручилац ће дати кроз измену Конкурсне
документације, која ће се објавити на Порталу ЈН и интернет страни Наручиоца.
Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације.

Објашњење број: 1
Датум: 16.11.2020.г.
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