
 
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 бр. 404-1-78/14-31 
22.12.2014. године 

 
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење, измена и допуна конкурсне документације и обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица Републичког фонда за 
здравствено осигурање, редни број  јавне набавке 404-1-104/14-89  
 

Дана 19.12.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-1-78/14-30 
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке канцеларијског намештаја за потребе 
организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број  јавне набавке 
404-1-104/14-89, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12). 
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питање: 
 
„Вашим додатним појашњењима/изменама конкурсне документацијеб није нам јасно да сте 

предвидели да се сав намештај спаја лепљењем и типловањем што је рађено пре 20-30 година, а у 
данашње време сав стандардни намештај код нас и у свету се спаја ексцентрим,а ради лакше 
монтаже, транспорта, простора за уношење и монтажу намештаја, а притом се ништа не губи на 
чврстоћи намештаја. Код комплетно спојених столова и ормара може доћи до оштећења постојећег 
намештаја, стакала, зидова прилоком уношења у просторије. 

Ако се лепљење и спајање врши у Вашим пословним просторијама (ако сте то предвидели) 
потребно је много простора и постављање стега које ће морати да остану цео дан у просторијама 
како би се прихватио лепак и тек сутрадан би монтажери могли да поскидају стеге и предају Вам 
намештај на употребу. Једино када су у питању уградни, фиксни ормани, без померања, разумели 
бисмо Вас захтев за оваквим начином спајања. 

Уколико се спајање врши ексцентрима, а потребно је премештање намештаја, демонтажа је 
лака и једноставна, а и поновно склапање и притом се ништа не губи на чврстоћи споја. 

Молимо Вас да још једном сагледате све чињенице и омогућите понуђачима спајање делова 
намештаја и ексцентрима“. 

 
 Одговор: 
 
 
 Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7/69 у  делу техничке 
спецификације, тачка 1   Канцеларијски сто, тако да сада 
 
 уместо: 

 
1. „Канцеларијски сто-  
- ширине 160 cm, дубине 80 cm и висине  72 cm - 75 cm,  
- израђен од универа, дебљине минимум 25 mm, кантован абс- траком, дебљине 2 mm 
- ногице: од универа- дебљине 25 mm, кантоване абс траком на боковима плоче, или металне, са PVC 
стопицама за ослањање на под 
-  чеона заштитна плоча (сукња)- у боји стола од универа дебљине 18 mm, кантована кант траком 
дебљине 0,5 mm 
-  предвиђен начин монтаже – лепљење – типловање 
- предња плоча столa висине 35cm се поставља тако да њена горња ивица буде наслоњена на  
хоринзонталну (радну плочу) стола са доње стране 
 
 сада стоји: 
 
 
 
 
 



 

 
  

1. „Канцеларијски сто 
- ширине 160 cm, дубине 80 cm и висине  72 cm - 75 cm,  
- израђен од универа, дебљине минимум 25 mm, кантован абс- траком, дебљине 2 mm 
- ногице: од универа- дебљине 25 mm, кантоване абс траком на боковима плоче, или металне, са PVC 
стопицама за ослањање на под 
-  чеона заштитна плоча (сукња)- у боји стола од универа дебљине 18 mm, кантована кант траком 
дебљине 0,5 mm 
-  предвиђен начин монтаже – спајање ексцентрима 
- предња плоча столa висине 35cm се поставља тако да њена горња ивица буде наслоњена на  
хоринзонталну (радну плочу) стола са доње стране 
 
Питање: 
 
„ Везано за Партију 2. молимо Вас да нам дате оквирне димензије захтеваних канцеларијских столица 
како би лакше и прецизније могли припремити понуду за ову партију.“ 
 
Одговор: 
 
Наручилац врши допуну конкурсне документације на страни 8/69 у делу техничке спецификације, 
тачка 2 Канцеларијска столица, тако да сада 
 
уместо: 
 
2.Канцеларијска столица 
Карактеристике: 
- пвц петокрако постоље са пвц точкићима 
- седиште и наслон круто везани целом дужином споја седалног дела и наслона, без могућности 
подешавања нагиба наслона 
- пвц руконаслон са пвц облогом 
- подешавање столице по висини 
- боја :црна  
- тапацирана еко кожом 
 
сада стоји: 
 
2.Канцеларијска столица 
Карактеристике: 
-оријентационе димензије: (±5cm) 
ширина седишта са руконаслонима - 65 cm 
дубина седишта  - 50 cm 
висина од пода до врха наслона - 95 cm (механизам за подизање столице на најнижем нивоу, а сама 
висина наслона око 50 cm) 
 
- пвц петокрако постоље са пвц точкићима 
- седиште и наслон круто везани целом дужином споја седалног дела и наслона, без могућности 
подешавања нагиба наслона 
- пвц руконаслон са пвц облогом 
- подешавање столице по висини 
- боја :црна  
- тапацирана еко кожом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
Из разлога измене и допуне конкурсне документације, Наручилац у складу са чланом 63. Став 5. 
Закона о јавним набавкама истовремено продужава рок за подношење понуда до 26.12.2014., до 
10.30. часова. Отварање понуда обавиће се дана 26.12.2014. године у 11.00 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2. 
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