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Питање бр.1: 

Molimo Vas za pojasnjenje u vezi  Partije 1 i Partije 2 u tehničkim karakteristikama materijala  

naveli ste tehnicke  karakteristike koje tkanina treba da ispuni kao sto je za:  

Partiju 1 :  

Linearna gustina predje iz tkanine : osnove 18x2tex, potke (sa elastanom) 14x2tex za musko i 

zensko zimsko odelo i linearna gustina predje iz tkanine : osnove 12,4x2tex , potke (sa elastanom) 

14x2tex za musko i zensko letnje odelo.  

Niste naveli dozvoljena odstupanja za ovu tehnicku karakteristiku. 

Partiju 2 nisu navedena odstupanja za sledece tehnicke karakteristike: 

- Густина:основа 45 жице/цм; потка 34 жице/цм. 

- Нумерација основе 65,4/1; потке 65,5/1. 

- Јачина основе (dN/5цм) 485, потке (dN/5цм) 391. 

- Углови гужвања основе 5' 93°; 60' 106°; потке 5' 100°; 60' 114°; 

Molimo Vas da navedete odstupanja za pomenute tehnicke karakteristike jer kao sto smo naveli u 

predhodnom pitanju po Zakonu o javnim nabavkama tehicke karakteristike ne mogu biti precizno 

definisane. 

Одговор бр.1: 

Партија 1мења се у делу летње и зимско (мушко и женско) службено одело и сада гласи: 

- за Службено одело зимско (мушко и женско):“Линеарна густина пређе из тканине: основе 

18x2tex±2%, потке (са еластаном) 14x2tex±2%, 

- за Службено одело летње (мушко и женско):“Линеарна густина пређе из тканине: основе 

12,4x2tex±2%, потке (са еластаном) 14x2tex±2%. 

За Партија 2, већ је достављен одговор, у Питањима и одговорима бр. 7 на основу којих су 

одрађене Измене и допуне бр. 5 Конкурсне документације за ЈНОП 59/2019.   

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 10, 12, 13, 14, 15, 89, 90, 92, 93,  и 94 од 

137  извршити измене и допуне конкурсне документације. 
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