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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина бр.6 

Телефон: +381 11 362 00 94 

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

Број: 24/2019 - 4269 

Датум: 26. 12. 2019. год. 

 
 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 12 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 59/2019  

 

Питање бр.1: 

Molimo Vas za reviziju Vaseg odgovora po pitanju sredstva obezbedjenja za ozbiljnost ponude i za 

dobro izvrsenje posla za Partije 1,3 i 6 smatramo da prihvatljivo da Ponudjac uz ponudu dostavi 

blanko solo menicu sa menicnim ovlascenjem kao za Partije 2,4 i 5 jer ne vidimo razlog da se za 

odredjene partije trazi jedan vid garancije a za druge drugi vid.  Bankarska garancija izlaze 

ponudjace dodatnim troskovima, produzuje vreme potrebno za dostavljenje ponude i poskupljuje 

samu ponudu.  

Одговор бр.1: 

Комисија остаје при прописаним условима из конкурсне документације у вези достављања 

обезбеђења за озбиљност понуде и добро извршења посла, Одговор на ово питање дат је и у 

Питањима и одговорима бр. 9.   

 

Питање бр.2: 

Molimo Vas za pojasnjenje u vezi  Partije 1 i Partije 2 na osnovu pitanja potencijalnih Ponudjaca 

dali ste odgovor i izmenili konkursnu dokumentaciju u delu  tehničkih karakteristikama 

dozvoljavajuci odstupanje od +-2% kod:  

Linearna gustina predje iz tkanine : osnove 18x2tex +-2%, potke (sa elastanom) 14x2tex+- 2%za 

musko i zensko zimsko odelo i linearna gustina predje iz tkanine : osnove 12,4x2tex +-2%, potke 

(sa elastanom) 14x2tex+-2% za musko i zensko letnje odelo.  

Pitanje: Da li ste mislili na dozvoljeno odstupanje od (+-2tex)-a,  jer je odstupanje od 2% veoma 

malo za ovu karakteristiku sto mozete proveriti i sa akreditovanim laboratorijama za ispitivanje 

tekstila kao sto smo mi ucinili i dobili misljenje da se u praksi uvek za ovu karakteristiku dozvoljava 

odstupanje u tex-ovima  

Одговор бр.2: 

Комисија је сагласна са примедбом понуђача тако да ће исправити уоченe техничкe грешкe 

За Партију 1: у делу који гласи дозвољено одступање за линеарну густину пређе из тканине 

за службена одела зимска и летња (мушко и женско) је ± 2tex и сада гласи: 

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

18х2tex (± 2tex), потке (са еластаном) 14х2tex (± 2tex), 

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

12,4х2tex (± 2tex), потке (са еластаном) 14х2tex (± 2tex). 

За Партију 2: у делу који гласи Дозвољена толеранција за линерану густину пређе за летњу 

и зимску кошуљу (мушка и женска) је ±2 жице по основи и потки и сада гласи: 
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- Густина: основа 45жице/цм (±2 жице) и потка: 34жице/цм (±2 жице)“. 

 

Наручилац ће на основу датог одговора на странама 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 89, 90, 

92, 93, 94, 102, 103, 104  и 105  од 137  извршити измене и допуне конкурсне документације. 

 

Питање бр.3: 

Dostavljamo zahtev za produzenje roka za dostavu ponuda za Partije 1,2 i 6 od predvidjenog roka 

30.12.2019. godine za dodatnih minimum 20 dana iz sledećih razloga: 

-  Vreme koje je potrebno za izradu uzoraka premasuje rok za dostavljanje ponuda iz 

razloga sto je za samu izradu tkanine po trazenoj specifikaciji potrebno 4-5 nedelja jer 

trezena tkanina nije standardna koju fabrika ima na lageru vec se namenski proizvodi. 

-  Pribavljanje i kompletiranje dokumentacije takodje iziskuje vise vremena. 

-  Potrebno vreme  za vršenje analiza u ovlašćenoj laboratoriji i plombiranje uzoraka je 

takodje vece od roka iz razloga sto je za nabavku namenske tkanine kao sto smo naveli 

potrebno min 4-5 nedelja. 

Одговор бр.3: 

Имајући у виду да ће Комисија у складу са одговором на питање бр. 2 у оквиру ових Питања 

и одговора извршити измене и допуне конкурсне документације на основу уочених 

техничких грешака, а у складу са чланом 63. ЗЈН Комисија ће објавити Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда примерено датим изменама и допунама конкурсне 

документације.  

 


