
Република Србија, АП Војводина 

Општина Вршац 

Предшколска установа „ЧАРОЛИЈА“ 

Број: 1500/26-2014 

Датум: 05.12.2014.године 

 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

                      поводом конкурсне документације јавне набавке мале вредности 

                  дечје постељине за дечје креветиће за радне собе у ПУ „Чаролија“ Вршац бр. 13/2014 

 

Питања постављена од стране понуђача: 

1. У тендерској документацији бр. 13/2014 , у техничкој спецификацији под 

бројем 2. захтева се тканина сировинског састава 100% памук, специфичне 

тежине 134,2g/m². Дa ли je у питању грешка у вези тежине тканине, јер би у 

супротном, значајно било повређено начело обезбеђивања конкуренције, 

чл.10 ЗЈН РС (Сл.гласник РС бр. 124/12)? 
2. У Тендерској документацији бр. 13/2014 , у техничкој спецификацији под 

бројем 1. захтева интерлок 160-грамски. Да ли је у питању грешка, с 

обзиром да je најмања грамажа за интерлок 180? 

3. Везано за исту позицију 1. у техничкој.спецификацији (ФРОТИР), да ли 

можете мало прецизније одредити која количина вам je потребна у којој 

боји? 

 
Одговор: 

1. Није грешка. Та тежина тканине која је одређена у конкурсној документацији се тражи, јер 

поучени искуством од пре две године када смо такође набављали чаршаве за дечје 

креветиће нисмо тражили одређену тежину материјала и ти чаршави су сада исцепани, а и 

доста су се скупили, те смо искористили наше законско право по чл. 70 Закона о јавним 

набавкама РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12) који прописује да техничке спецификације морају 

омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је 

објективан и који одговара потребама наручиоца. 

2. Што се тиче грамаже интерлока важно је да не буде мања грамажа од 160г. 

3. Не, јер би тиме значајно било повређено начело обезбеђивања конкуренције чл. 10 ЗЈН РС 

(Сл. Гласник РС бр. 124/12), те ћемо се о боји договорити са изабраним понуђачем у 

зависности од асортимана боја које он може да понуди. 

                                                                                                     Члан комисије за јавну набавку 

                                                                                                                            бр. 13/2014 

                                                                                                  Валтл Весна, кројач и радник у вешерају, с.р.  


