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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО, број јавне набавке: 40422-101/17-25
Дана 15.09.2017. године заинтересовано лице обратила су се захтевима за додатним
појашњењема у вези поступка јавне набавке: Потрошни материјал за одржавање објеката за
потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-101/17-25, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање бр. 1:
“Ствке 1,2 и 3 – типлови fi6, fi8, fi10 – да ли су упитању обични ПВЦ типлови и/или гужвајући?“
Одговор бр. 1:
У питању су „обични“ ПВЦ типлови а не гужвајући.
Питање бр. 2 :
„Ставке 4,5 - текст у конкурсној документацији гласи „Браве са цилиндром“, а за исте те
ставке, у спецификацији за испоруку робе, по организационим јединицама, такст гласи
„браве“. молим вас да прецизирате, да ли су у питању само браве или браве са цилиндром?
Уколико су потребни и цилиндри и дате браве, нагласити о кјим димензијама цилиндра се
ради?
Одговор бр. 2 :
Све браве за дрвена врата су са отвором за цилиндар.
Питање бр. 3 :
„Ставка 7 – о којим бравама се ради? Да ли је у питању брава за метална врата „4“? Можете
погледати на сајту фирме Бане Секулић, артикал 3343. Поастоје две врсте поменутих брава
(језичак и ваљак). Окојој се брави ради?
Одговор бр. 3 :
У питању је метална брава са језичком.
Питање бр. 4:
„Ставка 13– Да ли је брава „8“ на цилиндар или на кључ?“
Одговор бр. 4:
Брава за метална врата од 8цм је на цилиндар
Питање бр. 5:
„Ставка бр.14– Да ли је потребна и брава и цилиндар?“

Одговор бр. 5:
Потребна је брава са цилиндром.
Питање бр. 6:
„Ставка 17- Да ли је у питању шилд на кључ или на цилиндар?“
Одговор бр. 6:
У питању је шилд на цилиндар.
Питање бр. 7:
„Ставка 18- Постоје шарке равне, полуколенасте и коленасте. Које су вам шарке потребне?“
Одговор бр. 7:
Потребне су равне шарке.
Питање бр. 8:
„Ставке 11, 12 и 21 – постоји десетине производа окова за АЛ и ПВЦ столарију. Сваки од њих
има свој оков који се мање или више разликује. Потребно је доставити назив произвођача
окова који је већ уграђен?“
Одговор бр. 8:
Назив произвођача већ уграђеног окова је „Стублина“ или одговарајући.
Питање бр. 9:
„Ставка 27 – За тражени вијак и навратке и подлошке, немамо информацију да такав вијак, као
и навратке и подлошке постоје. Доставити податке о претходној набавци ових артикала.“
Одговор бр. 9:
Комисија остаје при наведеном опису.
У складу са постављеним додатним питањима заинтересованог лица, комисија ће објавити
измену Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, о
чему ће заинтересовани чиниоци моћи да се информишу на порталу Управе за јавне набавке
или на интернет страни наручиоца.
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