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08/3 бр. 404-1-89/19-19 
03.03.2020. 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), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 02.03.2020. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевима за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-17 и 404-1-89/19-18, дана 03.03.2020. 
 
 
Питање 1: 
(2) Да ли је уз браве за метална врата 4 cm са језичком потребно понудити прихватник, јер се 
браве за метална врата обично не испоручују са прихватником (много поскупљују, обично се у 
кутију урезују рупе за прихват браве) 
 
Одговор Наручиоца:  
Све браве дефинисане у Партији 4 – Браварски материјал, позиција 2 испоручују се са 
прихватником, како је и наведено у последњој измени Конкурсне документације (измена 3), који 
пречишћени текст је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, 
дана 02.03.2020. 
 
 
Питање 2: 
(7) Да ли се тражи квака са шилдом за цилиндар идентична као под ставком број 6 или се под 
ставком број 7 тражи и продужени шип, четвртка (за дебља врата). 
 
Одговор Наручиоца:  
 
Наручилац врши измену Техничке спецификације за Партију 4, ставка 7, тако да уместо: 

7 Квака са шилдом за цилиндар елоксирана/фарбана (по избору понуђача) ком. 18 

 
Сада гласи: 
 

7 
Квака са продуженим шилдом 
за цилиндар 

елоксирана/фарбана (по избору понуђача) ком. 18 

 
 
Питање 3: 
(16) Да ли би одговарала понуда рукохвата од инокс цеви профила fi 25 mm, осно растојање 
300 mm. 
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Одговор Наручиоца:  
Рукохват од инокс цеви профила fi 25 mm, осно растојање 300 mm је одговарајући, како је 
Наручилац одговорио дана 02.03.2020. (Одговор број 404-1-89/19-15), који одговор и измену 
Конкурсне документације (измена 3) - пречишћени текст је објавио на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници, дана 02.03.2020. 
 
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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