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 Тражене карактеристике за мушке и женске кошуље:  

-  „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°;“ 

 

Питање бр.1: 

Код густине нисте навели толеранцију +/- јер ни једна лабараторија неможе исту тканину 

да испита и да добије идентичан резултат, молимо Вас да наведете дозвољену толеранцију 

која се примењује за текстилне тканине.  

Одговор бр.1: 

Дозвољена толеранција за Парију 2- зимска и летња кошуља (мушка и женска) је ±2% и сада 

гласи:“ Густина: основа 45 жице/цм ±2% и потка: 34 жице/цм ±2%“. 

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 16, 17, 18, 19, 102, 103, 104 и 105 од 137  

извршити измене и допуне конкурсне документације. 

 

Питање бр.2: 

Код нумерације нисте навели толеранцију +/- јер ни једна лабараторија неможе исту 

тканину да испита и да добије идентичан резултат, молимо Вас да наведете дозвољену 

толеранцију која се примењује за текстилне тканине.  

Одговор бр.2: 

Дозвољена толеранција за Парију 2- зимска и летња кошуља (мушка и женска) је ±2% и сада 

гласи:“ Нумерација: основе 65,4/1 ±2% и потке: 65,5/1 ±2%“. 

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 16, 17, 18, 19, 102, 103, 104 и 105 од 137  

извршити измене и допуне конкурсне документације. 

 

Питање бр.3: 

Код јачине основе нисте навели добру јединицу мере и тражени резултат, да ли је мера коју 

тражите N – Newton или deka Newton – daN, (не постоји мера dN) ako je тражена јачина 

deka Newton daN за основу = 485, та јачина је немогућа у тканинама за кошуље јер ту јачину 

немају ни најаче тканине у војној индустрији. Такођер нисте дали толеранцију +/- јер ни 

једна лабараторија неможе исту тканину да испита и да добије идентичан резултат, 
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молимо Вас да наведете о којој тачно јединици мере је тачно реч и која је дозвољена 

толеранција која се примењује за текстилне тканине.  

Одговор бр.3: 

Сходно достављеном питању уочена техничка грешка коју овом приликом исправљамо и 

сада техничка карактеристика за наведени артикал гласи:“ Јачина основе min (daN/5cm) 48,5 

±5% и потке min (daN/5cm) 39,1 ±5%“. 

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 16, 17, 18, 19, 102, 103, 104 и 105 од 137  

извршити измене и допуне конкурсне документације. 

 

Питање бр.4: 

Код углова гужвања нисте навели толеранцију +/- јер ни једна лабараторија неможе исту 

тканину да испита и да добије идентичан резултат, молимо Вас да наведете дозвољену 

толеранцију која се примењује за текстилне тканине.  

Одговор бр.4: 

За Парију 2- зимска и летња кошуља (мушка и женска) дозвољена толеранција сада гласи:“ 

Минимална вредност углова гужвања: основа 5' 93°;  60' 106°; и потка: 5' 100°; 60' 114°;“ 

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 16, 17, 18, 19, 102, 103, 104 и 105 од 137  

извршити измене и допуне конкурсне документације. 

 

 


