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Комисија за јавну набавку 

ПИТАЊЕ: „Овим подносимо захтев за додатним информацијама и појашњењима и предлог за 

отклањање неправилности у конкурсној документацији јавне набавке 1.1.8/18, а поводом измене 

конкурсне документације од дана 13.07.2018. године. 

Овај захтев подносимо у погледу садржаја постављене техничке спецификације дечјег пластичног 

кревета са душеком , навлаком и рајсфершлусом, посебно сунђера са навлаком са рајсфершлусом – 

памучна навлака, у односу на коју је постављен захтев да иста, иако је предмет јавен навлаке 

памучна навлака, буде сировиснког састава: 33% памук ±5 %, полиестер ± 5%, платно 24 g/m
2
 ±5 %, 

прекидне силе основа мин. 130, полеђина мин. 80. Густина и број жица: основа 35 жица ± 2%, 

полеђина 21 жица ±2 %. Скупљање при прању: полеђина и основа макс. 3%. Постојаност боја: 

прање на 60° - оцена 4 мин, светлост оцена мин. 5, зној оцена мин. 4, мокро отирање оцена мин. 3, 

суво отирање оцена мин. 3-4, водоодбојност (метода Ц) мин. 80. Уз захтев за достављање извештаја 

о испитивању за предметну навлаку. 

Потребно је да нам доставите додатне информације у вези овако постављеног захтева из техничке 

спецификације, посебно у смислу основа и разлога за постављање истог и чињеница на основу 

којих је предметни захтев постављен, а које га чине оправданим. 

С обзиром да сматрамо да овако постављени услов садржи захтеве, односно услове који нарушавају 

начела утбрђена Законом о јавним набавкам Р. Србије, истовремено подносимо и предлог за 

отклањање неправилности у односу на постављене захтеве у односу на сунђер са навлаком са 

рајсфершлусом – памучна навлака.“ 
 

ОДГОВОР:. Наручилац је размотрио Ваш захтев – предлог који се односи на отклањање 
неправилности везано за памучну навлаку са рајсфершлусом, увидом у техничку спецификацију 
са обрасцем структуре цене установили смо да смо направили превид. 
Конкурсна документација ће бити измењена у делу који се односи на навлаку за душек. 
 
Наручилац остаје при свим осталим захтевима везаним за дечји пластични креветац и  душек. 
 


