
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЈН 4042-6/2020 

 

Питање 1. Да ли се за Партију 1. захтева само испорука добара или је потребна и 

монтажа (пројектор и табла). Ако је потребна монтажа, да ли Наруцилац обезбеђује 

кабл за видео сигнал или је то обавеза Понуђача. У том случају молим Вас за 

информацију о потребној дужини струјног кабла и кабла за пренос видео сигнала. 

Одговор 1. Није потребна монтажа. 

 

Питање 2. Да ли се за рачунаре на позицији један захтева и оперативни систем? 

Одговор 2. Не захтева се оперативни систем. 

 

 

            У Мајданпеку, дана 13.05.2020.године 

 

 

         КОМИСИЈА ЗА ЈН 



ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-6/2020 

-Партија 1 

Питање 1:Платно на троношцу нема могућност да се качи на зид или плафон, јер је 

предвиђено да се користи на троношцу, дакле да буде мобилно. 

Платно зидно, има могућност да се качи на зид или плафон, али нема троножац, јер је 

предвиђено да се фиксира. Које је Вама платно потребно? 

Одговор 1: Платно је на троношцу. 

-Партија 2  

1. Столице за децу - од ког материјала су израђене, да ли су предвиђене за вртићку 

групу? 

Одговор 1: дрвена ламелирана, Н36цм, дезен натур 

2. Столица за храњење беба - детаљнији технички опис, од ког материјала је израђена 

Одговор 2: израђена од меканог ПВЦ материјала у комбинацији са пластиком и 

металном конструкцијом димензије отворене хранилице:ширина 50цм, висина 102цм, 

дужина 75цм-хранилица има изузетно стабилно постоље-тачније помична је и може се 

скинути  ради чишћења, и тацна има могућност  пребацивања и служи као беби 

столица -пространо и меко седиште са појасом за везивање у 5 тачака и пружа додатну 

безбедност-лака за одржавање 

3. Пулт за повијање беба - материјал, навести димензије, да ли има полице, крила, да ли 

је тапацирани елемент израђен од сунђера пресвучен еко кожом 

Одговор 3: са фиокама, крилима и душеком, дим100х80х75(висина  х дужина х 

ширина), израђен од универа дебљине 18мм,кант АБС 2мм.У доњем делу се налази 

двокрилни ормар а изнад њега 4 фиоке-по две доле и горе.Изнад се налази тапецирани 

душек у еко кожи.Ручке израђене од тврде, квалитетне пластике упадајуће у облику 

цветића.Боја натур 

4. Сто за децу шестосед - материјал плоче стола, да ли су ногари од буковог масива? 

Одговор 4: дим.120х80х56цм.Ноге стола су израђене од буковог масива. Плоча стола је 

дебљине 18мм од универа, (дезен 3 плава, 3 црвена, 3 жута, 3 зелена) 

5. Ормар за дечје креветиће - материјал од којег је израђен ормар/ормари, за које 

дужине дрвених креветића је предвиђен - 130 или 140 цм дужине? 

Одговор 5: са надоградњом за постењину, димензије 100х60х200 цм, универ боја букве, 

кантовано абс траком дебљине 2мм, леђа од лесонита дебљине 3мм ојачана са 

штафнама ширине 15 цм од универа, за креветиће димензије 130х50х26 цм и 140х50х27 

цм 



6. Дечји гардеробни ормарићи - материјал, да ли унутар има полице, кукице за качење, 

гардеробе 

Одговор 6: Троделни затворени гардеробер за шесторо деце -са преградом за обућу и 

кукицама за качење обуће, дим.80х40х130цм(ширина х дубина х висина). Израђена од 

универа у боји букве, дебљине мин.18мм, кантована АБС траком дебљинe мин.2мм, 

начин спајања невидљива веза леђа гардеробе од оплемењеног лесонита 3 мм са 

подесивим ножицама 

7. Двокрилни ормар са полицама за васпитаче – материјал 

Одговор 7: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

 8. Мобилна полица двострана - материјал  

Одговор 8: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

9. Мобилна комода за спортске реквизите - материјал, колико има полица, да ли је 

двострана или једнострана? 

Одговор 9: Мобилна комода за спортске реквизите  димензије 120х 90х90цм - израђена 

од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.поседује 6 полица , по три са обе стране и са 

десне стране има једну уску преграду. 

10. Мобилна библиотека - двострана - материјал  

Одговор 10: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

11. Мобилна двострана комода са 6 предграда - материјал  

Одговор 11: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

12. Ормарић са 3 низа фиока и угаоним додатком - материјал  

Одговор 12: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

13. Комбиновани ормар - материјал, колико има крила, полица? 

Одговор 13: Комбиновани ормрар са крилима отвореним полицама дим.90х50х150- 

израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.Ормар поседује два крила  у доњем 

делу , а изнад се налазе отворене полице. Ручкице упадајуће у облику цветова-пвц  

14. Мобилна двострана комода - материјал  

Одговор 14: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

15. Ормарић за сликање са зеленом таблом - матреијал од којег је израђен ормарић 

Одговор 15: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 



16. поз. под редним бројевима 17., 18., 19., 20., 21. и  22.  - навести материјал од којег су 

израђени ормари 

Одговор: 16.1: Универ, дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм 

поз. 22 - ликовни ормар - колико има крила, полица 

Интересује нас да ли наведена опрема треба да подлеже поштовању одређених 

стандарда, испуњавању мин. техничких захтева и сл.  приликом израде јер нигде није 

наведено, а у питању је опрема за децу и требало би да буде безбедна за употребу. 

Одговор 16.2 : Ликовни ормар дим.83х40х80- израђен од универа  дебљине 18 мм,кант 

АБС 2мм. У доњем делу налази се двокрилни ормар, а изнад њега полица, а изнад 

полице  простор предвиђен за боје са десне стране  се налазе две преграде за одлагање  

папира. Ручкице упадајуће-цветићи 

-Партија 3  

1. Да ли можете детаљније описати комбиновано игралиште - материјали од којих су 

израђени елементи комбинованог игралишта, за колико деце је предвиђено, за који 

узраст? 

Одговор 1. Комбиновано игралиште, пењалица , тобоган димензије 95х 347х265, са 

уградњом и транспортом. Мали тобоган висине 0,95 м са кровом и степеницма 

предвиђенза децу од 1 године .За одлазак  на платформу деца користе степенице  на 

које су причвршћене ограде са обе стране. Производ се састоји од: платформе 1 ком. 

0,95 м кровови; 1 ком степенице са рукохватима. 

2. Да ли игралиште мора испуњавати безбедносне стандарде јер су ипак у питању 

пењалице, тобогани и морају бити безбедни и безбедно постављени јер ће њихови 

крајњи корисници бити деца? 

Одговор 2. Да, мора испуњавати безбедоносне стандарде.  

Површина за безбедно подручије гумене плочице: ширина сигурносне зоне 3,95м, 

дужина сигурносне зоне 6,94м. Причвршћивање на земљи: профилирани стубови 

производ израђени су од ламинираног дрвета, бетонирани су у земљи помоћу вруће 

поцинкованих металних цевастих фитинга. 

3.Да ли је потребно доставити каталоге, техничку документацију, начин на који се 

поставља и користи наведена опрема? 

Одговор 3. На страни 5. Конкурсне документације је наведено: ,, Нaпoмeнa: Уз понуду 
намештаја и опреме за дечије игралиште доставити Каталог са сликама и обележеним 
артиклима из понуде''. 
 

У Мајданпеку, дана 15.05.2020.године 

         КОМИСИЈА ЗА ЈН 



ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-6/2020 

 

ПИТАЊЕ 1. 

Молимо за информацију везану за Партију 2 - Намештај, поз. 24 -магнетна бела 

двострана табла са постољем (100*120 цм). 

Да ли наручилац прихвата друге димензије: 90×120 цм или 100×150 цм? 

ОДГОВОР 1:  

Имајући у виду намену наведених добара прихватљива је и димензија 100×150 цм. 

 

У Мајданпеку, дана 19.05.2020.год. 

 

         КОМИСИЈА ЗА ЈН 




