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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 6 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 59/2019
Питање бр.1:
Da li artikle iz Partije 5 pod rednim brojem 5.2. I 5.3 Sluzbena oznaka –kapa sapka teget i kapa
sapka crvena ( muska i zenska ) mozemo da uradimo od tkanine koja se upotrebljava za izradu
zismkih odela , posto bi se na taj nacin obezbedila uniformnost boje i kvaliteta pri nosenju odela i
sluzbene oznake –kape sapke ?
Одговор бр.1:
Остајемо при прописаним техничким карактеристикама из конкурсне документације у вези
Партије 5 службена ознака капа- шапка.
Питање бр.2:
Da li je za Partiju 5 Redni broje 5.2. i 5.3 Sluzbena oznaka –kapa sapka teget i kapa sapka crvena
( muska i zenska ), nozemo da dostavimo jedna uzorak u teget boji, sto bi znacajno smanjilo
troskove pripreme ponude i omogucilo vecu konkurenciju a posebno imajucu u vidu da je jedna
opis za sapke?
Одговор бр.2:
Прихватамо достављену сугестију да се уз понуду достави један узорак службене ознаке
капе- шапке у тегет боји или црвеној боји, а у циљу смањења трошкова припреме понуде.
Питање бр.3:
U smislu smanjenja troskova pripreme ponude a imajuci u vidu postupanja drugih narucilaca u
slicnim javnim nabavkama da li mozemo da dostavimo uzorke bez uradjenog znaka – loga tamo gde
je to trazeno, imajuci u vidu da je potrebno uraditi vise priprema i uzoraka zankova – loga koje je
specificnog izgleda i dimenzija, a da izabrani ponudjac bude u obavezi da pre pocetka proizvodnje
usaglasi logo sa Naruciocem?
Одговор бр.3:
Одговор на ово питање дат је у Питањима и одговорима бр. 4 на основу којих су извршене
Измене и допуне бр. 4 Конкурсне документације за ЈНОП 59/2019.
Питање бр.4:
U opisu artikla za Partiju 6 Jakna sa uloskom, stoji da se na paspulu prisiva logo Infrastruktura
zelesnica Srbije, a u delu konkursne dokumentacije gde su date dimenzije i igled Znaka nigde se ne
pominje jakna - samo sako, kosulja kratak rukav i sapka – kapa, koji amblem i u kojim
dimenizijama treba uraditi za jaknu sa uloskom za partiju 6?
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Одговор бр.4:
Одговор на ово питање дат је у Питањима и одговорима бр. 4 на основу којих су извршене
Измене и допуне бр. 4 Конкурсне документације за ЈНОП 59/2019, тако да Прихватамо
уочену техничку грешку и овом приликом вас обавештавамо да за јакну са улошком треба
израдити амблем (лого) са слике 1. сходно Правилнику о службеним ознакама и службеном
оделу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд.
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