
 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs           ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

08/3 број:404-2-7/16-13 
30.05.2016.године 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе Републичког фонда за здравствено 
осигурање, за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-22-101/16-9 
 

 
Дана 27.05.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе Републичког фонда за 
здравствено осигурање, за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-22-101/16-9, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање бр.1: 
  “ У партији 1, редни број 3. WC освеживач са двокомпонентним улошком 60 ml. Тражена 
милилитража (60 ml) за двокомпонентни освеживач се више не производи тако да би техничким 
захтевом морали дефинисати милилитражу, да понуђачи могу доставити исправне и прихватљиве 
понуде.“ 

Одговор бр.1:  
 Мења се Техничка спецификација за партију 1 – Хемијска средства за одржавање 
хигијене, стр. 4/42 КД,  тако што се мења тачка 3. па уместо „ВЦ освеживач са двокомпонентним 
улошком 60 мл“ сада гласи „ВЦ освеживач са двокомпонентним улошком 50 мл/гр ± 10%.“ 
 
 У складу са наведеном изменом Техничке спецификације биће измењен и образац бр. 4.1. 
Понуда за јaвну набавку материјала за одржавање хигијене за потребе Републичког фонда за 
здравствено осигурање, за период од 12 месеци и Прилог 2 - Списак организационих јединица са 
седиштем и дистрибутивном листом. 

 
Питање бр.2: 

  “У партији 2, редни број 13. Сапун за прање веша, није дефинисана грамажа, пошто на 
тржишту постоје различите грамаже тако да би техничким захтевом морали дефинисати грамажу, да 
понуђачи могу доставити исправне и прихватљиве понуде.“ 

 
Одговор бр.2:  

 Мења се Техничка спецификација за партију 3 – материјал за одржавање хигијене, стр. 5/42 
КД, тако што се мења тачка 13. па уместо „Сапун за ручно прање веша“ сада стоји „Сапун за ручно 
прање веша 250 гр.“ 
 
 У складу са наведеном изменом Техничке спецификације биће измењен и образац бр. 4.1. 
Понуда за јaвну набавку материјала за одржавање хигијене за потребе Републичког фонда за 
здравствено осигурање, за период од 12 месеци и Прилог 2 - Списак организационих јединица са 
седиштем и дистрибутивном листом. 
 
 Наручилац ће, у складу са наведеним изменама конкурсне документације, објавити 
пречишћен текст конкурсне документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници. 
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