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. 404-1-89/19-9
26.02.2020. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Различитог
потрошног материјала за одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-1-101/19-88.
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 25.02.2020.
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације.
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-8, дана 25.02.2020.
Питање број 1:
Партија 1 – Електро материјал, позиције 2 и 8. У опису сте навели да су Вам потребни:
Прекидач обични модуларни и утичница монофазна модуларна произвођача Legrand.
Одговор који смо добили од дистрибутера поменутог бренда је да опис није потпун и да се не
може знати тачно шта Вам је потребно.
Молим вас да нам напишете који тачно програм/серија вам је потребна.
Одговор Наручиоца:
Прекидач је обични модуларни, серије број 682729 (Слика 1).
Утичница је модуларна монофазна (Слика 2).

Слика 1 (ставка 2)

Слика 2 (ставка 8)

Питање број 2:
Партија 1 – Електро материјал, позиција 17 – носач механизма 3М (за 3 прекидача, пластични)
Legrand.
Да ли имате дозну за тражени механизам, као и да ли Вам је потребан поклопац за механизам
и који.
Одговор Наручиоца:
Носач механизма 3М је серије број 728/43 (Слика 3).
Дозне нису тражене, јер нису потребне.
Поклопац за механизам није тражен, јер није потребан.

Слика 3 (ставка 17)
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Питање број 3:
Партија 1 – Електро материјал, позиција 22. У опису сте навели: FOSNOVA 1520 OFFICE 2 ECC
FLC 2X26DE.
Молим вас да проверите тачну ознаку и потом објавите, пошто се ова ознака не везује ни за
један артикал на тржишту, или наведите карактеристике лампе које су Вам потребне како би
били у прилици да Вам понудимо оно што Вам је потребно.
Одговор Наручиоца:
Ознака лампе је тачно наведена: FOSNOVA 1520 OFFICE 2 ECC FLC 2X26DE (Слика 4 и 5).

Склика 4 (ставка 22)

Слика 5 (ставка 22)

Ознака лампе тражене у позицији 22, праћена је речима „или одговарајуће“, а на страни 10/39
КД Наручилац је навео шта је одговарајући производ/материјал:
„Одговарајући материјал/производ је:
1) производ који испуњава све техничке спецификације:
2) бренд наведеног произвођача/комерцијални назив који је наведен у Конкурсној
документацији и
3) одговарајући производ у смислу члана 72. став 4. ЗЈН, односно производ дефинисаног
квалитета (бренд произвођача/комерцијалног назива који није наведен у Конкурсној
документацији, а истих је техничких карактеристика, квалитета“.
На основу наведених одговора Наручилац ће извршити допуну/измену Конкурсне
документације и објавити пречишћени текст Конкурсне документације у ком ће видно
обележити допуне/измене. Наручилац ће приказане Слике 1-5 објавити као Прилог 3 Конкурсне
документације
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 06.03.2020, до 10.00.
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