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08/3 бр. 404-1-89/19-25
09.03.2020. 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), заинтересованa лицa у поступку предметне јавне набавке, обратилa су се дана
06.03.2020. Наручиоцу, електронском поштом са захтевима за појашњењем Конкурсне
документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-23 и 404-1-89/19-24,
дана 06.03.2020.
Питање 1:
Ставака 14. Да ли је у складу са захтеваном ставком прихватљив катанац који је направљен од
легуре месинга и цинка, са висином закључавања 70-72 mm.
Одговор Наручиоца:
Прихватљив је катанац направљен од легуре месинга и цинка са висином закључавања 70-72
mm.
Питање 2:
Ставка 15. На основу консултација са произвођачима и увозницима тражене ставке (бравица за
орман са отвором 16 mm), добили смо уверавање да се такве бравице не производе и не увозе
(изузев наменски у великим количинама) и да је стандардом дефинисан отвор од 19 mm. Да ли
се за захтевану сатвку може понудити бравица од 19 mm, уз претпоставку да је на вашим
орманима бравица са поменутим отвором.
Одговор Наручиоца:
За захтевану сатвку може се понудити бравица и од 19 mm.
Питање 3:
За партију 4 – Браварски материјал за позицију 10 Квака за Ал. врата у Техничкој
спецификацији и дистрибутивној листи стоји количина 91 комад а у Обрасцу понуде стоји 38
комада. Који податак је меродаван. Молимо вас да ускладите количину у свим документима.
Одговор Наручиоца:
Количина квака за ALU врата (Партија 4, ставка 10) је 91, како је наведено у Техничкој
спецификацији и Дистрибутивној листи.
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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.
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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_____________________
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_____________________
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