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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), заинтересоваа лица у поступку предметне јавне набавке, обратила су се дана
28.02.2020. Наручиоцу, електронском поштом, са захтевима за појашњењем Конкурсне
документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-11 и 404-1-89/19-14,
дана 28.02.2020.
Питање 1:
У тендерској документацији за Партију 1 – Електро мартеријал, позиција 22, у опису сте навели:
FOSNOVA 1520 OFFICE 2 ECC FLC 2X6DE, потом сте у додатном појашњењу убацили слике на
којима се види изглед светиљке, као и декларација траженог производа.
Од званичног дистрибутера за РС смо добили одговор да је предметна светиљка застарела и
да се више не производи.
Они предлажу замену у виду уградног лед панела. Да ли можемо то да Вам понудимо.
Или наведите тачан тип артикла који Вам је потребан са прецизно наведеним
катактеристикама како би били у могућности да Вам понудимо оно што Вам одговара.
Одговори Наручиоца:
Наручилац одустаје од набавке модела лампе FOSNOVA 1520 OFFICE 2 ECC FLC 2X6DE.
Наручилац врши измену Техничке спецификације за Партију 1, ставка 22, тако да уместо:
22

Лампа

FOSNOVA 1520 OFFICE 2 ECC FLC 2X26DE или
одговарајућа (слика 4 и 5 у Прилогу 3 КД)

ком.

20

ком.

10

Сада гласи:
22

Електрични баласт
за компактне лампе

Произвођача TCI LIGHT ознаке
MBQ 226/2 или одговарајући

Питање 2:
Молимо да нам одговорите везано за ставку бр. 16. да ли би одговарала понуда рукохвата од
инокс цеви профила fi 25 mm, осно растојање 300 mm.
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Одговори Наручиоца:
Рукохват од инокс цеви профила fi 25 mm, осно растојање 300 mm је одговарајући.
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
Наручилац ће на основу наведених одговора извршити измену Конкурсне документације,
објавити измењену Конкурсну документацију (пречишћени текст) у којој ће видно
обележити измене и продужити рок за подношење понуда, о чему ће објавити
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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