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08/3 бр. 404-2-27/18-23 
28.11.2018. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке Потрошног 
материјала за одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-22-101/18-28. 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересована лица у поступку предметне јавне набавке, обратила су се дана 
23.11.2018. и 26.11.2018. Наручиоцу, електронском поштом, са захтевима за појашњењем 
Конкурсне документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-2-27/18-17 и 404-2-
27/18-18, дана 27.11.2018. и 404-2-27/18-21 и 404-2-27/18-23 од 27.11.2018.  
 
 
Питање број 1: 
У тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки, на страни 36 је Изјава 
понуђача да понуђене сијалице имају класу енергетске ефикасности А+. У техничкој 
спецификацији описане сијалице се не могу наћи на тржишту у енергетској класи А+, такве не 
постоје. У циљу добијања исправних понуда, молимо вас да измените конкурсну документацију. 
 
Одговор Наручиоца: 
Минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности које наручиоци (у смислу закона 
којим се уређују јавне набавке) одређују у поступку јавне набавке добара прописани су 
Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне 
набавке („Службени гласник РС”, број 111/15 од 29.12.2015) и Правилником о означавању 
енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС”, број 24/14), 
које критеријуме је Наручилац и прописао за сијалице. У поступку истраживања тржишта 
Нручилац је извршио и проверу заступљености тражених сијаlица на тржишту РС код увозника 
расвете, дистрибутера и велепродаја и утврдила да сvе описане сијалице постоје у енергетској 
класи А+ (Phillips, Tungsram, Osram, Sylvania) и да су све описане сијалице доступне на 
тражишту.   
 
 
Питање број 2: 
Молимо вас да нам појасните: 

1) Партија 2 – Водоводни материјал, Позиција 4 „Сифон за лавабо и писоаре“ – молим да 
разделите количине сифона за лавабо и сифона за писоаре пошто су то потпуно 
различита добра по намени (функцији) и цене се драстично разликују, 

2) Партија 3 – Грађевински и молерско – фарбарски материјал, Позиција 22 и 23 „Подлога 
за полудисперзију“ – да ли је исто добро у обе позиције, 

3) Партија 4 – Браварски материјал, Позиција 7 „Брава за алуминијумска врата са 
језичком – у опису ове позиције навели сте прихватник димензије 40х40 цм, проверите 
да није грешка у куцању“; Позиција 11 „Аутомат за улазна врата“ – молим да разделите 
количине аутомата за улазна врата димензије аутомата Nº2, Nº3, Nº4 и Nº5, зависно од 
тежине врета јер су различите и цене; Позиција 12 „Шарке – велика дводелна спојница 
за али врата, црна“, опис није довољан за формирање цене траженог добра, наведите 
димензије или каталошки број произвођача „Стублина“ из Аранђеловца; Позиција 13 
„Шарке“, из описа који сте дали у овој позицији може се закључити да тражите 
осцилујуће спојнице (тзв „каубојске шарке“) чије су димензије 75 -180 мм. Наведите 
тачну димензију ако су сва врата иста, или тражену количину од 38 комада, ако су врата 
различита прилагодите димензијама шарки 75 – 180мм. 
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Одговор Наручиоца: 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15): 

1. Наручилац врши и измену Конкурсне документације на страни 8/38 КД, под насловом 
Техничка спецификација Партија 2 Водоводни материјал, у табеларном приказу 
материјала тако да сад гласи: 

 
ПАРТИЈА 2: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 

Ставка Назив материјала/опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 
Зидна једноручна славина за судоперу 
топло/хладно са прикључком за бојлер 

 ком. 
1 

2 
Самостојећа једноручна славина са три 
извода за нискомонтажни бојлер 

 ком. 
5 

3 Гумице за вентиле и славине гарнитура ком. 63 

4 Сифони за лавабо и писоаре 

Сифони за лавабо - 
флекси црево 

ком. 
24 

Сифони за писоаре - 
флекси црево 

ком. 
3 

5 Лавабо 60 цм без стуба ком. 6 

6 ВЦ шоља 
прикључак у под ком. 13 

прикључак у зид ком. 1 

7 Даска за ВЦ шољу 
пластична ком. 36 

моноблок ком. 8 

8 
Цев за спајање водокотлића и ВЦ шоље са 
прибором (високомонтажно) 

флекси ком. 
20 

9 
Водокотлић са цревом за прикључење на 
воду 

ниско монтажни ком. 9 

високо монтажни ком. 15 

10 Сигурносни вентил за велики бојлер 1/2 цола  ком. 27 

11 Тефлон трака за заптивање  ком. 84 

12 Пловак са вентилом за водокотлић 

за моноблок 
универзални 3/8 - 

одоздо 
ком. 

30 

стандардни ком. 36 

13 Aрматура за пуштање воде из водокотлића 

звоно за моноблок ком. 30 

звоно за стандардни 
водокотлић 

ком. 
31 

14 Бојлер 5 литара ниско монтажни ком. 6 

15 Бојлер 10 литара 
ниско монтажни ком. 9 

високо монтажни ком. 21 

16 Велики бојлер 50 л (вертикални) ком. 6 

17 Црева за бојлер 

50 цм 3/8-3/8 цол за 
мали проточни бојлер 

ком. 
48 

50 цм 1/2-1/2 цол за 
велики бојлер 

ком. 
23 

18 Потисни вентил за писоар  ком. 11 

19 Сајла за одгушење канализације 8 мм, 10 м  ком. 12 

20 Славина 

Једноручна стојећа за 
лавабо - за топлу и 

хладну воду 
(флексибилна спољна 

црева - два) 

 

6 

Једноручна зидна за 
лавабо за топлу и 

 
6 
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хладну воду (дужина 
луле до 15 цм) 

 
- Наручилац врши и измену Конкурсне документације на страни 9/38 КД, под насловом 

Техничка спецификација Партија 3 Грађевински и молерско – фарбарски 
материјал, у табеларном приказу материјала тако да сад гласи: 

 
ПАРТИЈА 3: ГРАЂЕВИНСКИ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Ставка Назив материјала/опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 Грађевински лепак џак 25 кг паковање 17 

2 Брзовезујући лепак 
туба 375 гр (момент експрес 

фикс или еквивалентни лепак) 
ком. 65 

3 Силикон туба 280 мл ком. 65 

4 Средство за подмазивање у спреју WD 40 или еквивалент ком. 54 

5 Полиазбитон (хладна смола)  хидроизолација 5 кг паковање 4 

6 Боја за бетон кантица 1 кг кг 11 

7 Армстронг плафонска плоча  60 цм x 60 цм ком. 440 

8 Фасадекс водена база канта 25/1 ком. 4 

9 Мрежица фасадна  м2 40 

10 Полудисперзија за кречење бела 5 кг паковање 141 

11 Боја за кречење бордо 15 кг паковање 3 

12 Креп трака 
2 цм ком. 75 

5 цм ком. 74 

13 Ваљак са ручком 
10 цм ком. 35 

25 цм ком. 25 

14 Глет маса 5 кг паковање 40 

15 Четка за фарбање 
2 цм ком. 29 

5 цм ком. 38 

16 Лак фарба за дрво и метал бела 0,8 л ком. 72 

17 Гит за дрво  паковање 20 

18 Садолин (боја - орах) 0,8 л ком. 25 

19 Садолин (боја - трешња) 0,8 л ком. 4 

20 Нитро разређивач 1л ком. 30 

21 Разређивач уљани  1л ком. 32 

22 
Шмиргл-папир за дрво, гранулација 
120 

формат А4 ком. 49 

23 Подлога за полудисперзију 1л ком. 44 

24 Испуна за гипс  кг. 14 

25 Шмиргла П100 (за метал)  ком. А4 21 

26 Шмиргла П120 (за метал)  ком. А4 19 

 
- Наручилац врши и измену Конкурсне документације на страни 9/38 КД, под насловом 

Техничка спецификација Партија 4 Браварски материјал, у табеларном приказу 
материјала тако да сад гласи: 

 
ПАРТИЈА 4: БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Ставка Назив материјала/опис 
Јед. 
мере 

Количина 

1 Пластични (ПВЦ) типлови ФИ 6 ком. 235 

2 Пластични (ПВЦ) типлови ФИ 8 ком. 255 

3 Пластични (ПВЦ) типлови ФИ 10 ком. 255 

4 Брава за врата 
дрвена 6 цм са цилиндром Ni, 

димензије 40х40 
ком. 87 
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5 Брава за врата 
дрвена 8 цм са цилиндром Ni, 

димензије 40х40 
ком. 

113 

6 Брава за врата метална 4 цм са језичком ком. 58 

7 Брава за алумин. врата са језичком 
B2025 Ni 50/85/22/8 са цилиндром и са 

прихватником Ni, димензије 40х40 
ком. 113 

8 Брава са кваком и шилдом 

комплет (за дрвена врата 6 цм, квака и 
шилд за дрвена врата за цилиндар,  

једноделни шилд, не посебно за кваку 
и за цилиндар) 

ком. 96 

9 Цилиндар за врата дужине 8 цм, димензије 40х40 ком. 98 

10 Цилиндар за врата дужине 6 цм, димензије 30х30 ком. 15 

11 Аутомат за улазна врата 

комплет са следећим 
карактеристикама: сила затварања, 
подесива 2/3/4-за стандардна врата 

1100 мм, независан и масе 80 кг 

ком. 49 

12 Шарке  
велика дводелна спојница за алу 

врата, црна 
ком. 102 

13 Шарке  

за клатна врата за пвц столарију - 
комплет (20 кг тежина, дебљина 

врата 18-35 мм, пречник ваљка 18 
мм, висина режња 180 мм, величина 

75 мм) 

ком. 38 

14 Квака са шилдом за дрвена врата са отвором са цилиндром ком. 172 

15 Квака са продуженим шилом   2 

16 Квака за АЛУ врата 
дводелна квака за врата са повуком 
намењена за уградњу у све типове 

алуминијумских система врата 
ком. 10 

17 Шрафови за дрво  5 x 20 ком. 556 

18 Шрафови за дрво  5 x 30 ком. 467 

19 Шрафови за дрво  5 x 40 ком. 410 

20 Шрафови за дрво  5 x 50 ком. 406 

21 Шрафови за метал са матицом  м 2 x 10 мм ЈУС 118 – DIN 7985 ком. 290 

22 Шрафови за метал са матицом  м 3 x 20 мм ЈУС 118 – DIN 7985 ком. 250 

23 Шрафови за метал са матицом  м 4 x 20 мм ЈУС 118 – DIN 7985 ком. 235 

24 Шрафови за метал са матицом  м 5 x 30 мм ЈУС 118 – DIN 7985 ком. 240 

 
Питање број 3: 
У партији 3 – Грађевински и молерско-фарбарски материјал, ставке 21 и 22 нису исте у обрасцу 
понуде као што су у техничкој спецификацији и дистрибутивној листи. Молимо вас за 
информацију ако се одлучите да мењате конкурсну документацију. 
 
Одговор Наручиоца: 
Одговор на ово питање дат је у оквиру одговора на питање број 2. Наручилац је извршио 
измену Конкурсне документације. 
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Питање број 4: 
Сутра истиче рок за предају конкурсних документација, интересује ме да ли ће бити измена и 
одлагање на Порталу јавних набавки. У случају да неће, сматрамо да нећете добити исправну 
понуду због услова А+ за енергетску ефикасност сијалица. 
 
Одговор Наручиоца: 
Одговор на ово питање дат је у оквиру одговора на питање број 1.  
 
 
 
У осталом делу Кoнкурсна документација за јавну набавку Потрошног материјала за 
одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-22-101/18-28, остаје неизмењена. 
 
У складу са наведеним изменама Наручилац ће извршити исправку и Обрасца понуде 
(ПРИЛОГ 1 КД) и Дистрибутивну листу (ПРИЛОГ 2 КД) и објавити измењену Конкурсну 
документацију у којој ће видно обележити измене. 
 
Наручилац ће у складу са чланом 63. став 5. објавити Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 04.12.2018. до 10.00. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
 
 
 
60018.93/119 
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