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ГАК НАРОДНИ ФРОНТ
Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број: 18015-2020-11709
Датум: 03/08/2020

Одговори на питања заинтересованих лица у поступку M20/14 за 2020. годину, 
текстилни материјал:

Питање бр. 1.

Молим вас најљубазније да у складу са начелом економичности дозволите да се узорци 
достављају без израде лога, јер сама примпрема лога је иста за један или за 1000 
артилла тако да би то знатно повецавало троскове уцесца на конкурсну а уједно би било 
потребно и висе времана.

Одговор бр. 1.

За Наручиоца је прихватљиво да се тражени узорци доставе без израде логоа, а у складу 
са начелом економичности ЗЈН.

Питање бр. 2.

За артикле под редним бројем 7, 8, 10 и 11 се тражи штампа логоа - Надамо се да 
прихватате израде лога у једној боји са вашег знака те молим да да наведете да ли се 
лого ради у једној плавој боји на једној позицији на понуђеном добру, тј да ли је штампа 
један отисак у једној боји на артиклу.
У колико би било другачије у многоме би поскупљивало израду постељног рубља те се 
надамо да  намени одговарала штампа једног знака у једној боји.

Одговор бр. 2.

За Наручиоца је прихватљиво да се за тражене артикле под редним бројевима 7, 8, 10 и 11 
лого штампа само у плавој боји на једној позицији (један отисак у једној боји).

Питање бр. 3.

За артикал под редним бројем 5 се тражи кошуља болесничка - спаваћица, молимо Вас 
да доставите додатни опис да ли се тражи модел на В изрез који се благо преклапа на 
грудима - спаваћица на навлачење или модел са трачицама за везивање на грудима за 
мајке дојиље - спаваћица на навлачење или неки треци модел.
Уколико можете дајте нам опис јер у време пандемије у скалду са препорукама 
избегавамо лицне доласке кад год је то могуце.



2

Одговор бр. 3.

За Наручиоца је прихватљив искључиво модел траженог артикла под редним бројем 5 са 
трачицама за везивање на грудима - спаваћица на навлачење.

Питање бр. 4.

За артикал под реним бројем 5 сте навели дезен розе основа са белим тачкицама, 
молимо Вас да одобрите да се понуди спаваћица у истом квалитету и у другим дезенима, 
примереним за ову врсту производа на пример да ли ћете прихватити понуду дезенираног 
платна са  ситним цветићима ( на светло жутој или кајсија основи)?

Одговор бр. 4.

За Наручиоца је прихватљив модел траженог артикла под редним бројем 5 дезенираног 
платна са  ситним цветићима  на светло жутој или кајсија основи.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Радица Александрић, дипл. екон.


