
        
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. 404-1-89/19-12 
28.02.2020. 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 26.02.2020. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-10, дана 26.02.2020. 
 
Питања: 
Питања за позиције Партије 4: 
 
Позиција 2 – да ли је потребна понуда браве 8 cm са или без прихватника браве. 
 
Позиција 3 – да ли је потребна понуда браве за цилиндар или са цилиндром и ако је са 
цилиндром, које је цилиндар димензије и да ли је месинган или никлован. 
 
Позиција 4 – да ли је квака са шилдом елоксирана или фарбана и која боје се тражи. 
 
Позиција 6 – да ли је у питању квака са шилдом за цилиндар или са цилиндром и ако је са 
цилиндром, које је цилиндар димензије и да ли је месинган или никлован. 
 
Позиција 7 – да ли је у питању квака са продуженим шипом (а не шилдом?) и уколико јесте, да 
ли је потребан шилд за кључ или за цилиндар. 
 
Позиција 14 – да ли је у питању катанац од месинга или ливени од цинка и фарбан и да ли се 
димензија 63 mm односи на тело катанца или висину закључавајућег дела. Да ли је могуће 
понудити катанац са висином закључавајућег дела 60 mm или 70 mm. 
 
Позиција 15 – да ли је могуће понудити бравицу 40х40 са отвором 16 mm или 19 mm (ово су 
стандардне димензије у понуди на тржишту, а не 15 mm). 
 
 
 
Одговори Наручиоца:  
 
Позиција 2: Брава за врата је са прихватником. 
 
Позиција 3: Потребна је само брава. Цилиндар за браву наведен је у ставци 5. 
 
Позиција 4: Квака је фарбана (сиве боје). 
 
Позиција 6: Квака је без цилиндра. 
 
Позиција 7: У питању је квака са шилдом и потребан је шилд за цилиндар. 
 
Позиција 14: У питању је катанац ливени од цинка, димензија 63 mm (висина закључавајућег 
дела). Висина закључавајућег дела катанца је 70 mm. 
 
Позиција 15: Бравица је 40х40 mm, са отвором 16 mm. 
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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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