
 

Дел.бр. 121 

Датум: 09.01.2015. 

Страна 1 од 2          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – мале 

вредности-добра-куповина текстилног материјала и осталог материјала за потребе 

вртића, бр. ЈН Д 14-10 

Дана 06.01.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. 14-10  у коме се 

наводи следеће: 

1. Штеп дека 140 x 100 цм;по вашем опису,поликотон споља,пунило 100% пес 150 

грамско.С обзиром да нисте детално описали тканину (сир 

састав,тежину,скупљање,температуру прања, отирање....) као за друга добра захтевамо 

допуну и појашњење о којој се тканини ради. 

 

2.   Тетра пелена 80 x 80 цм у 100% памуку--За ово добро нисте навали,проценат 

скупљања,тежину платна,да ли је пелена рубљена или ендлана. 

 

3. У првом делу техничких карактеристика  конкурсне документације ставка 1 да је 

материјалу потребно скупљање 6% што је много с тим да је грамажа материјала јако мала 

135-145 гм2. 

Да ли је могуће понудити већу грамажу са мањим процентом скупљања, И да ли се то 

узима у обзир због тога сто је материал самим тим дуготрајнији И долази до мањег хабања 

при машинском прању. Наведену чињеницу треба узети у обзир при конфекционирању 

производа ( корекција кројне слике) како они не би имали смањену употребну вредност, 

или да се производи израђени од испитане тканине одржавају прањем на нижим 

температурама. 

4. Такође ставка 3 нисте навели грамажу коју треба да испуњавају тетра пелене узимајући 

у обзира да постоје два модела истих и да од тога  зависи сама цена артикла. Овде је 

потребно да се такође дефинише колико је дозвољен проценат скупљања. У оваквим 

случајевима је потребно да се достави и деклерација производа као и извештај о 

испитивању артикла самим тим се доприноси   валидност при испоруци робе. 

 

 



 5. Такође у ставци 4 нисте навели грамажу коју треба да испуњава штеп дека што је 

уобичајена да би се могла формирати цена траженог артикла, или да се дају још неке 

ближе информације о траженом артиклу. 

6. Такође  у ставци  5  осим начина израде платна  где сте навели 80% памук  20% 

полиестер, такође је потребна грамажа за тражени артикал, боја артикла, као и што сте 

навели у ставкама 1 и 2  где сте тражили све  карактеристике које производ мора да 

испуњава, стим Вас молимо да нам дате још података о траженом артиклу да би могли 

адекватан артикал да понудимо. 

Као и да ли може да се нуди материал са другачијом грамажом јер није за овакве ствари 

потребна већа количина памука је ово иде на дечије креветиће где деца мокре, и брже се 

ово прља и материјал сам упија. Комбинација материјала је више 65%35% због лакшег 

одржавања и пеглања. 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. Штеп дека 140х100          

 Тканина 50% памук, 50% ПЕС, површинска маса: 105гр/м
2
 , прање 60 степени , скупљање 

по ширини 3%, по дужини 3%. 

2.Пелена: димензија 80х80, 100%памук 

Пелена треба да буде ендлана, скупљање по ширини 2%, дужини 4%, прање 95 степени, 

боја бела. 

3. Тражене карактеристике су дате у спецификацији понуде. Понуђачи могу понудити или 

одговарајући артикал. 

4.  Пелена: димензија 80х80, 100%памук                                                                                                                                              

5. Штеп дека 140х100          

 Тканина 50% памук, 50% ПЕС, површинска маса: 105гр/м
2
 , прање 60 степени , скупљање 

по ширини 3%, по дужини 3%. 

6. материјал 80%, памук 20%, полиестер је стреч фротир тежине 140гр/м
2
, дечији дезени. 

 

  Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                             Комисија за јавну набавку 


