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ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
1. ПРЕДМЕТ: Допуна Конкурсне документације у поступку јавне набавкe мале вредности – 

Услуга - текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО за 2015., редни број набавке: 404-1-
201/15-31 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и 14/15), 
Наручилац, Републички фонд за здравствено осигурање, врши ДОПУНУ Конкурсне документације и то на 
следећи начин: 

У прилогу 1 КД – Техничка спецификација, допуњава се табеларни приказ Техничке 
спецификације, тако што се иза последњег реда – 141, додаје текст под насловом Напомена, који гласи: 

„ Напомена: 
- У цену молерско-фарбарских услуга урачунат је и материјал; 

 
- Појашњење: Партија 2 Филијала за град Београд, седиште Филијале, Немањина 30,  

 
Колона 3: Опис услуге, Ред 65. - Набавка и уградња са поправком: неисправне санитарне 
инсталације и опреме санитарија са потрошним материјалом, подразумева: 
1. Набавку, испоруку и монтажу водокотлића и доводних црева за водокотлиће домаће 

производње средњег квалитета (до 10 ком.), у цену је укључена и демонтажа постојећих 
водокотлића, 

2. Набавку, испоруку и монтажу сифона за лавабое (до 5 ком.) и водоводних цеви (до 3m 
дужине са спојницама (цеви 1/1“ до 2“), у цену је укључена и демонтажа постојећих 
сифона и цеви, 

3. Набавку, испоруку и монтажу хромираних дворучних славина домаће производње, 
средњег квалитета (до 5 ком.), 

4. Одгушење канализације по вертикали (до 4 вертикале), по хоризонтали (до 2 
хоризонтале), 

5. Набавку, испоруку и монтажу вентила (до 5 ком.), 
6. Набавку, испоруку и монтажу даски за WC шоље, домаће производње од тврде пластике  

(до 10 ком.). 
 
Колона 15: Опис услуге, Ред 65. - Набавка и уградња са поправком: прекидача и утикача, 
сијаличних грла, арматура за неонске цеви и сијалице, поправка и замена бојлера и 
проточних бојлера, замена електро осигурача, поправака разводних табли са 
електроосигурачима, замена и превезивање електричних каблова и др., подразумева: 
1. Набавку, испоруку и замену двополних утичница са повезивањем серијског прекида (до 10 

ком.), 
2. Набавку, испоруку и замену сијалица у плафоњерама (100W Е27, до 20 ком.), 
3. Набавку, испоруку и замену флуо цеви 18-36 W (до 300 ком.), 
4. Набавку, испоруку и замену стартера  (S2, S10, до 100ком.), 
5. Набавку, испоруку и замену обичних сијаличних грла (до 5 ком.), 
6. Набавку, испоруку и замену сијалица PHILIPS MASTER PL-C 840/2p 13watt или 

одговарајуће (до 20 ком.) и сијалица PHILIPS MASTER PL-L-4P 36W/840 (до 20 ком.). 
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Колона 21: Опис услуге, Ред 65. - Набавка и уградња са поправком: брава, цилиндара, квака, 
катанаца, израда резервних кључева подразумева: 
1. Набавку, испоруку и замену браве „6“ за цилиндар (до 30 ком.), 
2. Набавку, испоруку и замену браве „8“ са кључем (1 ком.), 
3. Набавку, испоруку и замену цилиндара за браву 35+35 (до 20 ком.), 
4. Набавку, испоруку и замену гарнитуре брава са цилиндром (до 10 ком.), 
5. Набавку, испоруку и замену гарнитуре брава без цилиндра (1 ком.), 
6. Набавку, испоруку катанца 55mm са 3 (три) кључа (до 5 ком.), 
7. Израда резервних кључева (до 5 ком.).“ 

 
У складу са наведеним изменама, Наручилац ће објавити измењени Прилог 1 Конкурсне 

документације – Техничку спецификацију о обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
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