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Del. broj: M16/33-5-1 

Dаtum: 13.10.2016. 

 

PREDMET: Odgovori nа pitаnjа zainteresovanih lica u postupku javne nabavke br. 
M16/33 zа 2016. god. (tekstilni materijal) 

PITANJA:  

 
1. 
Na strani 15 konkursne dokumentacije objavljene 06.10. kao izmena I dopuna 
konkursne dokumentacije kao dodatni uslov pod tačkom 3 stoji: 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
доказује се достављањем у понуди захтеване документације тачке 1.2 Обрасца 
IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке. 

 
1. Копија сертификата ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2008 који гласи на 

име понуђача 
2. Копија сертификата ISO 14001:200 који гласи на име понуђача 
3. Да ће понуђач обезбедити квалитетну и сигурну испоруку 

Доказ за партију 1 и 2: 
Узорци тканина (1 дужни метар у пуној ширини) за сваку понуђену тканину према 
захтеву техничке спецификације. За сваку понуђену тканину атест који гласи на 
име понуђача издат од овлашћене акредитоване лабораторије којим доказује да 
понућена добра у потпуности испуњавају захтев техничке спецификације ове 
конкурсне документације. Атест мора бити издат након дана објављивања позива 
за предметну јавну набавку на Порталу јавних набавки. Узорак мора бити 
пломбиран. 
Доказ за партију 3: Узорци добара под редним бројем 6,11 и 23 

Da treba dostaviti atest za tkaninu od koje su pelene izrađene izdat posle 
datuma objave oglasa ondosno prmene oglasa kao i plombiran uzorak tkanine. 

Obzirom da ste produžlili rok za dostavljanje ponuda do 14.10. vrlo je kratak 
rok da se plombiraju uzorci i uradi analiza za sve artikle kao i za sve 
karakteristike koje zahtevate te vas molim  da produžite rok ili da prihvatite da 
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se dostavi plombiran uzorak sa atestom koji nije stariji od 6 meseci od datuma 
objave konkursne dokumentacije. 

2. Pored navedenog tražite da se dokaže netoksičnost a koliko je 
nama poznato ni jedna od akreditovanih laboratorija za tekstil ne 
radi tu vrsu analize. 
Ukoliko vi imate dokaze da nismo u pravu molim javite nam da 
znamo gde je moguće uraditi takvu vrstu analize i dokaza. 
Захтеви које текстилни материјали морају испунити: 

- Нетоксичност 
- Могућност стерилизације 
- Добра механичка својства (јачина, еластичност, 

постојаност) 
- Za ostale karakteristike koje tražite kao što je 

Биоразградивост (важно својство) i 
Биокомпатибилност kod pamučnih tkanina kao o kod 
drugih tkanina od prirodnih vlakana to se podrazumeva i nije 
potrebna dodatna analiza u skladu sa načelom ekonomičnosti 
zakona o javnim nabavkama. 

Sledeća dva uslova koja citiramo milim oda seu se greškom našla u 
ovoj konkursnoj dokumentaciji pa vas molim da i njih izbrišete. 
Карактеристике текстилних материјала: 

- Густина ткања нити памучног муслина мора бити 140; 

Манжетне на рукавима памучне, из једног дела 

Molimo vas da u skaldu sa navedenim izvršite izemnu konkursne 
dokumentacije i produženje roka za dostavu ponuda. 

Generealno je utisak da je zahtev u pogledu tkanina preobuhvatan, nejasan, 
nepotreban,mnogo i nepotrebno poskupljuje dostavljanje ponuda. 

Ukoliko želite da postignete konkurentnost molim pojednostavite zahtev za 
ispunjenjem dodatnih uslova. 

 

ODGOVORI: 

1.Rok za podnošenje ponuda se produžava do 21.10.2016. do 9,00 sati, a ponude će se 
otvarati dana 21.10.2016. sa početkom u 9,30 sati. 

2. Deo teksta konkursne dokumentacije koji ste naveli u pitanju briše se iz konkursne 
dokumentacije. 

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 


