ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Добрињска 11
Број: ЈНМВ 3/2014-177/05
Београд
25.09.2014. године
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Поштовани,
У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за
Јавну набавку добара – Спортска опрема за планинаре, број: ЈНМВ 3/2014-177, од стране
наручиоца Планинарског савеза Србије.
А) ПИТАЊА
1. Ставка бр. 1 у спецификацији опреме – тражи се модуларно одмориште за прст, које
одговара само једном произвођачу и не представља никакав релевантан, ни потребан
додатак за безбедносно, функционално и дуготрајно функсионисање тражене опреме.
Молимо Вас да или избаците тражени део из спецификације или дозволите понуду без
тог дела.
2. Ставка бр. 2 у спецификацији опреме – тражи се посебна 3D форма опреме са посебним
премазом. Обзиром да ово не представља никакав стандард код ове опреме, као и да
одговара само једном произвођачу, молимо Вас да нам одговорите шта то конкретно
представља, да ли је неопходно за функционисање опреме, и ако није молимо Вас да
избаците тражени део из спецификације или да дозволите понуду опреме без тог дела.
3. Ставка бр. 4 у спецификацији опреме – тражи се Bluedesign сертификат, ојачана
кошуљица са пропорцијом од 50%, посебан termo shield третман, као и посебна
заштита од прашине и воде. Обзиром да је ово пресликано из спецификације једног
произвођача, основано сумњамо да је ово намештено за њега. Молимо Вас да избаците
све ово из спецификације, или дозволите понуду која не обухвата тражену
спецификацију.
4. Ставка бр. 5 у спецификацију опреме – тражи се цинкован челик, што одговара само
једном произвођачу опреме. Молим Вас да избаците овај детаљ из спецификације или
да дозволите понуду без тога.
5. Ставка бр. 8 у спецификацији опреме – Молимо вас да дефинишете: са машиницом за
завртање уз сваки клин, да ли то подразумева ручицу за завртање и одвртање?
Б) ОДГОВОРИ
1. Постоје барем два произвођача са траженим модуларним одмориштем за прст. Али,
није неопходно да он и буде у понуди.

2. Специјални премаз заправо се ради о било каквој заштити од рђања. 3Д форма су било
које дерезе које су 3Д обликоване ради постизања веће чврстоће уз уједно смањење
тежине. У тендерској документацији је требало да стоји минимална тежина. Већина
произвођача прави дерезе у 3Д форми.
3. Bluesign sertifikat је сертификат којим се потврђује еколошка свест произвођача и
треба уважити било какав сличан сертификат којим се потврђује да је у процесу
производње вођено рачуна о мањој потрошњи CO2, воде, енергије, употребе
хемикалија и друштвено одговорне производње уопште. Дакле, треба да стоји Bluesign
или сличан сертификат. Када је у питању Termoshielod finish, за посебну заштиту од
воде и прашине уважиће се било који тип заштите од воде и прашине, као што има
већина произвођача.
4. Неколико произвођача користи Zn Steel (овакав материјал-цинк челик) (Hilti i Fisher,
Fixe http://www.climbtechgear.com/power-bolt-sleeve-anchor-zinc-plated/, Ради се у ствари
о завршној обради челика али суштина је да треба да задовољи стандард EN 959/UIAA
123.
5. То значи да је машиница (ручица) за завртање клинова интегрисана у сам клин и да то
није ручица која се посебно испоручује.

Председник Комисије за
Јавну набавку
Славен Радонић

