
 

 

 
Дел. бр.: 10/1007-2 

Датум:  04.12.2013. 

Предмет: Појашњења у вези  јавне набавке бр:57/2013 III 

Питања: 

 
1).Molim vas da nam razjasnite u delu Tehničke karakteristike za partiju 6 i 7 a odnosi se na navlaku za 
dušeke, gde je navedeno da je navlaka od POLIURETANA. Mislimo da da je pogrešno naveden marerijal, 
verovatno se mislilo na medicinski POLIESTER, koji može imati svojstva: 
-vodonepropusan 
-antialergiski i antibakteriski 
-može se brisati antiseptikom itd. 
-gornji sloj od Poliestera 100% 
-transparentan 
-smanjena gorivost 
Ali poliester kao sve sintetičke tkanine se ne mogu prati (odnosno gube svoja svojstva) kod pranja na 95* i to 
je onda kontradiktorno u odnosu na zahtev u tenderu (pranje na 95* !). i još bih dodao da rajfešlus (patent) 
koji treba da sadrži navlaka bilo koje vrste ne trpi pranje na 95* ! 
2).Dali ste odgovor na pitanje u vezi sito štampe loga -da ide na partiju 1/1 i 1/5 .naše pitanje je: 
   - Da li ide jedan znak po komadu u ćošku čaršava ili po dijagonali dva znaka 
   - Da li je znak jednobojan,u više boja, tekstualni,sa crtežom, kolikih proporcija u cm.da li je to ovaj logo sa 
vašeg memoranduma ? 
 3). Partija 1. pitanje se odnosi na tačku 1/6  
- Šta znači komplet posteljina ? pojasnite od čega se sastoji, dimenzije, vrstu, boju i težinu tkanine. 

 Можда наме је промакло али нисмо приметили да се за било коју партију траже 

узорци. 

Одговори: 

1/ Прихватамо да унесемо допуну  за техничке карактеристике душека /стране 10 и 11 

конкурсне документације /  на следећи начин: 

Навлака за душеке у партијама 6 и 7  треба да буде од полиуретана а може да буде и од 

медицинског полиестера уколико навлака од медицинског полиестера   има све техничке 

карактеристике које су наведене у конкурсној документацији. 

 

2/   -Лого који ће се штамапти на артиклима из партије 1. ставке 1/1 и 1/5 ближе одређујемо 

на следећи начин: 

Штампа  се уљаном, постојаном бојом један знак у углу по комаду /артиклу; 

Лого треба да садржи број спрата и словне ознаке / 1-3 слова/, појединачни знак је у је 

једној боји али су боје различите по групама веша јер ће се  одељења  обележавати 

различитим бојама; димензије знака су око (5цм) Х( 3-5цм  ). 

3/ Појашњење за ставку 1/6 комплет постељина : 

комплет се састоји од јастучнице / дим. 80х60цм/, навлаке за покривач / дим. 2м Х 1,5 

м/ и чаршава /дим. 1,5м Х 2,5 м/; 

материјал је 100 % памук , теж. 180гр / м², у боји / постојане боје да се може прати на 

90º/. 

 Узорци нису тражени. 

 

 

                  Комисија за јавне набавке 


