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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 у 

даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне 

набавке добара,  ЈН 27/16 –Инвентар од текстила. 

Питање бр. 1: 

„Поштовани, 

Преузели смо конк.документацију за ЈНМВ 27/16 и 

увидом у део 3. Спецификација,врсте и количине добара, потребна су одређена 

 разјашњења. 

 

1. За добро под Р.бр. 1 -Да ли се ластиш поставља у целом обиму или сама на угловима 

чаршафа. 

2.             -//-        -//-   2. На шта се мисли кад се за јастучницу тражи у опису ластиш 

3.             -//-        -//-   4. које је то пуњење за јастук Hallov fiber 100% 

4.             -//-        -//- 13.  Шта је то Waffle дезен. Да ли је можда грешка у тежини фротира 

од  210 гр/м2.  

5.             -//-        -//- 14. Која је грамажа тканине. 

6.             -//-        -//- 15. Која је грамажа захтевана 510 гр/м2   или 400 гр/ комаду, јер не 

могу обе. 

7.  Питање за све пешкире: шта се подразумева под двоструко шивена ивица 

 

8.  За добра под Р.бр : 3, 6, 7, 8, 9 

           -у опису је дато :   210 ТC, 100/80 Warp&Welt (51 warp 32 welt),основа и потка, 

40x40,  4/1 

           -молим разјашњење вредности и на које карактеристике тканина се односе јер је из 

горњег не јасно 

9.  За добра под 3, 8 и 9 се тражи златна паспул трака. Где се она поставља и којих је 

димензија. 

 

10. За добра под : 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и 15 се захтева да су од Турског памука. 

Зашто морају бити од Турског памука ако има и памука другог порекла који задовољава 

одређене техничке карактеристике а не би представљало фаворизовање једног 

произвођача. 

 

11. Конкурсном документацијом се захтевају узорци за свако добро. Било би добро и 

економичније за све поњуђаче ако би сте омогућили да се за :Гупу добара која се израђује 

од исте тканине достави 1 узорак 

НПР :Група добара под 3, 6, 7, 8, 9  један узорак 



                -//-                  1, 2, 5               -//- 

                -//-                  11 и 15               -//-      „ 

 

Одговор бр. 1 

1. Не, само по доњој и горњој ивици (у  питању је болнички кревет). 

2. Не, за јастучницу не треба ластиш. 

3. Овитак јастука је од санфоризиране памучне тканине (обрађен против скупљања) и 

пуњен је шупљим полиестерским, силиконизираним влакнима (hallow фибер). Ово пунило 

има изврсну мекоћу и топлотну  изолацију, волуминозност и лакоћу. 

Врло квалитетни уграђени материјали омогућавају често прање и тиме максималну 

хигијену. 

4.Wаffle дезен или пике треба да је споља а унутрашњост да је фротир. Није у питању 

грешка. 

5-6. 400 гр по комаду  

7. Двострука ивица , штеп-специјално шивење за хотелски и болнички програм које штити 

од хабања приликом прања на високим темепратурама. 

8. Карактеристике су за материјал сатен и поклапају се са материјалом са којим смо до 

сада имали задовољавајућа искуства.  

9. Као паспул трака око јастучнице и на горњу ивицу јорганске навлаке. ширина 5мм 

10. Наручилац прави измену и допуну конкурсне документације и наводи-  турски памук 

или „одговарајуће“, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Наручилац ни на који начин не ограничава, нити условљава понуђаче у погледу права да 

конкуришу у предметној јавној набавци, те сваки понуђач може да учествује. 

„11. Уз сваки узорак неопходно је доставити уверење о квалитету материјала од кога је 

узорак сачињен. Поучени досадашњим искуствима када су у питању набавке предметних 

добара морамо се на овај начин обезбедити да бисмо добили квалитет робе који који нам 

је потребан. 

Намера је уверавање у изглед и квалитет сваког добра појединачно, уједно ће узорак бити 

и  потврда да је испоручено тражено добро истог изгледа и квалитета. Комисија ће 

прегледати сваки узорак тражене робе и дати своју оцену о томе да ли одговарају 

квалитету који је одређен конкурсном документацијом“ 

Овај одговор је саставни део конкурсне документације. 

 

Београд, 13.05.2016. године 

                                                                                                    Комисија за ЈН 27/16 

 

 


