Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 бр. 404-1-31/18-56
26.07.2018. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење Конкурсне документације у поступку јавне
набавке Канцеларијског материјала (папирна конфекција – папир, коверте и
канцеларијска галантерија) за потребе РФЗО, ЈН број 404-1-101/18-26.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 25.07.2018.
и 26.07.2018. Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевима за појашњењем Конкурсне
документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-1-31/18-51, дана 25.07.2018. и
404-1-31/18-52, 404-1-31/18-53, 404-1-31/18-54 и 404-1-31/18-55, од 26.07.2018.
Питање 1:
Потребно нам је појашњење за следећу ставку из тендера за партију 4. 48. ставка – картон за
доству листова и часописа – формат и која је грамажа.
Одговор:
Изглед и садржина картона за доставу листова и часописа, ближе је дефинисан Упутством о
канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 10/93 и 14/93испр., 67/2016, 3/2017).
Наручилац није дефинисао тражени образац из разлога што је исти дефинисан посебним
прописом (наведеним Упутством) који је јавно доступан.
Извод из Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“, бр. 10/93, 14/93-испр., 67/2016, 3/2017):
ОБРАЗАЦ БР. 17
КАРТОН ЗА ДОСТАВУ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА И ЧАСОПИСА
(Формат А-4)
Орган, организација, заједница _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ Лист – часопис
__________________________________________________________________________________________
Унут. орган. јединица: ______________________________________________________________________
Број примерака ____________________________________________________________________________
_______________________ Година: ___________________

КАРТОН ЗА ДОСТАВУ ЛИСТОВА И ЧАСОПИСА
Потврда пријема

Потврда пријема

Број листа-часопса
1

Број листа-часопса
датум

потпис

2

3

1

датум

потпис

2

3

Питање 2:
Потребно нам је још и појашњење за ставке из партије 4. Ставке 71-73 – траке-котур, да ли су у
питању налепнице, да ли су провидне или беле и колико налепница иде у котуру и димензије у
загради да нам појасните шта је висина а шта ширина.
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Одговор:
Нису у питању налепнице. Наручилац је појашњење димензија (у загради) трака (котур) за
штампач прозивно-редоследног система дао у одговору на питање потенцијалног понуђача,
који одговор/појашњење је објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, дана
20.07.2018 (Наш број 404-1-31/18-13).
Питање 3:
Молим вас да нам појасните следећу ставку из партије 1, ставка бр. 9 – Картонске кутије за
чување документације, спољних димензија 450 mm х 300 mm х 235 mm – од ког картона је
израђена кутија? Да ли је трослојна или петослојна валовита лепенка?
Одговор:
Наручилац је кутије за чување документације (Партија 1, ставка 9) дефинисао као картонске
кутије спољних димензија 450 mm х 300 mm х 235 mm. Из наведеног произилази да картон од
којег је израђена кутија може бити било трослојна било петослојна лепенка.
Питање 4:
Иако је истекао рок за постављање питања, постоји нелогичност која може утицати на коначну
понуду. Наиме приликом последње измене документације, променили сте количину код ставке
73. (са првобитно тражених 506 комада, количина је промењена на 1000 комада). У Понуди са
структуром цене, објављеној дана 20.07, тражена количина је 100 комада.
Одговор:
Наручилац је након 20.07.2018. и дана 25.07.2018, извршио измену Конкурсне документације
(трећа, последња измена) и истог дана на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
објавио измењени (пречишћени) текст, као и Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда. Увидом у објављени пречишћени текст Конкурсне документације (трећа, последња
измена, од 25.07.2018) Наручилац је утврдио да не постоји несагласност коју наводите. Наиме
промењене количине у Партији 4, ставка 73 (са првобитних 506 на 1000), тачно су наведене
(1000) како у Обрасцу понуде са структуром цене (Прилог 1 Конкурсне документације), тако и у
Дистрибутивној листи (Прилог 2 Конкурсне документације).
Питање 5:
Потребно нам је појашњење за партију бр. 4 за следеће ставке: 71 (Трака-котур за штампач
прозивно-редоследног сиситема – већа (60/P120/30), ставка 72 (Трака-котур за штампач
прозивно-редоследног сиситема – мања (58/P55/12), ставка 73 (Трака-котур за штампач
прозивно-редоследног сиситема – мања (80/P68/60) – наше питање гласи:
- Материјал етикете,
- Димензије ширина-висина етикете,
- Пречник хилзне, пречник ролне,
- Колико етикета на ролни,
- Шта значи прозивно редоследни систем?
Одговор:
Нису у питању налепнице/етикете (објашњено у одговору на питање 2). Наручилац је
појашњење димензија (у загради) трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система дао
у одговору на питање потенцијалног понуђача, који одговор/појашњење је објавио на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници, дана 20.07.2018 (Наш број 404-1-31/18-13).
Прозивно редоследни систем је електронски (виртуални) ред. Систем који формира ред/редове
издавањем бројева притиском на жељену опцију, те избацивањем листића са редним бројем.
Клијенти на дисплеју прате редослед без стајања у реду.
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Напомињемо да је дана 25.07.2018, Наручилац објавио Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда и исти продужио до 01.08.2018, до 10.00
Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
___________________
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