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Чачак 
 
 
Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН бр.Д-9/2015 за партију 1:Ситан инвентар за кухињу 
 
Питање бр. 1 
Које дужине треба бити тражена жица за мућење? 
Одговор: 
Жица за мућење од  инокса треба бити димензије 45cm. 
 
Питање бр.2 
Да ли сте мислили на термо рукавице и да ли се количина од 5 комада односи на пар или на 
комад? 
Одговор: 
Мисли се на термо рукавице и треба да буде пар. 
 
Питање бр.3 
Да ли је прихватљиво да се понуди овал димензије 28x18,5цм 
Одговор: 
Није прихватљиво.Прихватамо димензије које смо навели у Конкурсној документацији –Техничке 
карактеристике,редни број 6, на страни  4. 
 
Питање бр.4  
Да ли се тражени платои перу у машини за суђе, с обзиром да нека пластика не може да издржи 
прање у машини и да нам мало конкретније објасните који је то материјал? 
Одговор: 
Тражени платои се перу у машини,и материјал треба да буде отпоран на високе температуре 
машинског прања. 
 
Питање бр.5 
Да ли је прихватљиво да се понуде порцеланске чиније за супу 3dl, пречника 14cm? 
Одговор:  
Није прихватљиво.Прихватамо димензије које смо навели у Конкурсној документацији –Техничке 
карактеристике под редним бројем 8, на страни  4. 
 
 
 



Питање бр. 6 
А) Које тежине и боје треба да буде дамаст који тражите за столњаке? 
Б) Молимо Вас да нам мало конкретније објасните шта мислите под појмом магични столњаци 
које тражите и које боје треба да су столњаци 
В) Молимо Вас да горе наведену позицију раздвојите на две, с обзиром да није јасно колико 
тражите једних, а колико других столњака, јер сте само навели у колони количина 50 ком 
Одговор: 
А) Столњаци димензије 140x140 треба да буду од дамаста беле боје и густина ткања 200 gr/m2 
Б) Магични столњаци 140x180 треба да буду од полиестера светло зелене боје 
Ц) По 25 комада једне димензије и 25 комада друге димензије(Објашњено и раздвојено Изменом 
конкурсне документације од 12.10.2015.године) 
 
 
Питање бр.7 
А) Од ког материјала треба да су надстолњаци и ако тражите од дамаста коју тежину треба да има 
дамаст? 
Б) Које боје треба да буду надстолњаци? 
Ц) Молимо Вас да горе наведену позицију раздвојите на две, с обзиром да није јасно колико 
тражите једних, а колико других надстолњака, јер сте само навели у колони количина 50 ком 
Одговор: 
А) Надстолњаци треба да буду од дамаста, димензије 80x80 ,густина ткања 200gr/m2 , а димензија 
20x180 густина ткања 200gr/m2 
Б) Тамно зелени 
Ц) По 25 комада једне димензије и 25 комада друге димензије (Објашњено и раздвојено Изменом 
конкурсне документације од 12.10.2015.године) 
 
Питање бр.8 
За коју сврху су намењене тражене четке, јер обично се траже силиконске четке за премазивање, 
али нас буни Ваш захтев да не гребе посуђе? 
Одговор: 
Четке треба да служе за премазивање теста, и треба да буду силиконске. 
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