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08/3 бр. 404-1-78/14-28
18.12.2014. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
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 16.12.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-78/14-26
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:
1) позиција 1 канцеларијски сто:
„Према задатом опису из техничке документације могу се понудити (одговара опису) столови
најнижег могућег квалитета:
1.1 Није предвиђен уобичајен оков за спајање ексцентрима већ је могуће понудити лепљење –
типловање или шрафљење ивер вијцима. Који начин монтаже је предвиђен?
1.2 Предња плоча стола може се ставити било које висине? Која је минимална висина предње
плоче стола?
1.3 Којом дебљином кант траке се кантују плоче столова?
1.4 Да ли бочне стране столова имају PVC стопице којима се ослањају на под?
1.5 Да ли се на горњим плочама стола остављају отвори за пролаз каблова? Да ли су отвори
за пролаз каблова заштићени – покривени украсним поклопцима – розетнама?“
Одговор:
1.1 Предвиђен начин монтаже је лепљење – типловање.
1.2 Предња плоча стола висине 35cm се поставља тако да њена горња ивица буде
наслоњена на хоринзонталну (радну плочу) стола са доње стране.
1.3 Радна плоча стола се кантује ABS траком дебљине 2 mm. Бокови – ноге стола се кантују
само на вертикалним ужим ивицама и то ABS траком дебљине 2 mm. Предња вертикална
плоча се кантује кант траком дебљине 0,5 mm.
1.4 У техничком опису за канцеларијски сто наведено је да ногице стола имају PVC стопице.
Наручилац остаје при овом захтеву – да ногице (бочне стране стола) имају PVC стопице за
ослањање на под.
1.5 На горњим плочама стола се не остављају отвори за пролаз каблова.
Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације на страни 7/69 у
спецификације, тачка 1 Канцеларијски сто, тако да сада

делу техничке

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
Везни елементи стола:
- ногице од универа- дебљине 25 mm, кантоване абс траком или металне, са пвц стопицама
- чеона заштитна плоча (сукња)- у боји стола од универа дебљине 18 mm, кантована абс траком,“
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 – лепљење – типловање
- предња плоча столa висине 35cm се поставља тако да њена горња ивица буде наслоњена на
хоринзонталну (радну плочу) стола са доње стране
Питање:
2) „ Иста питања се односе и на позицију ормана и покретних касета:
2.1 Којом врстом и дебљином траке треба кантовати корпусе ормана, полица и корпуса касете,
а којом врстом и дебљином врата ормана и чела фиока?
2.2 Да ли орман стоји на постољу – сокли од истог материјала од ког се израђује орман или на
стопицама које омогућавају фино подешавање висине ормана?
2.3 Да ли су ручице пластичне или металне и ког распона рупа?
2.4 Са колико кључева се испоручује бравица за закључавање ормана и покретне касете?
2.5 Да ли се бравца на покретној касети налази са предње стране или бочне, при чему може
доћи до учесталих ломова кључева?“
Одговор:
2.1 Корпус ормана, полице и корпус фијокара треба кантовати кант траком дебљине 0,5 mm, а
врата ормана и чела фиока абс траком дебљине 2 mm.
2.2 Ормани су ослоњени на сокли или на ножицама које се не подешавају по висини.
2.3 Ручице су металне, распон рупа је 130 mm.
2.4 Бравица за закључавање ормана и фиокара се испоручује са два кључа.
2.5 Бравица на фиокару се налази са предње стране.
Наручилац врши допуну конкурсне документације на страни 8а/69 тако да
уместо:
3.“Фиока сет
Карактеристике:
- три фиоке са ручицама
- централно закључавање
-са точкићима
- ширина 45 cm - 47 cm, дубина 45 cm - 47 cm, висина 50 cm - 55 cm (са точкићима)
4.Канцеларијски орман са вратима
Карактеристике:
- димензије 190-200x80x40
- корпус ормана је беле боје, а врата у боји тамне букве
- четири полице – са могућношћу подешавања по висини
- на вратима постављене ручице за отварање
- закључавање
- леђа ормана - дебљине 3mm, а видљиви део (према унутрашљости ормана) у боји корпуса
сада стоји:
3.“Фиока сет
Карактеристике:
- три фиоке са металним ручицама, са распоном рупа 130 mm
-кантовање чела фиока абс траком дебљине 2 mm
- корпус фиокара кантован кант траком дебљине 0,5 mm
- централно закључавање
-са точкићима
- ширина 45 cm - 47 cm, дубина 45 cm - 47 cm, висина 50 cm - 55 cm (са точкићима)
- бравица са предње стране, са два кључа

4.Канцеларијски орман са вратима
- димензије 190-200x80x40
- корпус ормана је беле боје, а врата у боји тамне букве
- четири полице – са могућношћу подешавања по висини
- на вратима постављене металне ручице за отварање, са распоном рупа 130 mm
- закључавање
- леђа ормана - дебљине 3mm, а видљиви део леђа (према унутрашљости ормана) у боји корпуса
-два кључа
- ослоњен на сокли или на ножицама које се не подешавају по висини
-кантовање корпуса кант траком дебљине 0,5 mm, а врата абс траком дебљине 2 mm
Наручилац мења страну 7/69 КД страном 7а/69 КД и врши допуну стране 8а/69 КД које сада чине
саставни део конкурсне документације.
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 25.12.2014., до
10.30. часова. Отварање понуда обавиће се дана 25.12.2014. године у 11.00 часова у просторијама
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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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
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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

3.Фиока сет
Карактеристике:
- три фиоке са металним ручицама, са распоном рупа 130 mm
-кантовање чела фиока абс траком дебљине 2 mm
- корпус фиокара кантован кант траком дебљине 0,5 mm
- централно закључавање
-са точкићима
- ширина 45 cm - 47 cm, дубина 45 cm - 47 cm, висина 50 cm - 55 cm (са точкићима)
- бравица са предње стране, са два кључа

4.Канцеларијски орман са вратима
- димензије 190-200x80x40
- корпус ормана је беле боје, а врата у боји тамне букве
- четири полице – са могућношћу подешавања по висини
- на вратима постављене металне ручице за отварање, са распоном рупа 130 mm
- закључавање
- леђа ормана - дебљине 3mm, а видљиви део леђа (према унутрашљости ормана) у боји корпуса
-два кључа
- ослоњен на сокли или на ножицама које се не подешавају по висини
-кантовање корпуса кант траком дебљине 0,5 mm, а врата абс траком дебљине 2 mm
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