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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО, број јавне набавке: 40422-101/16-37
Дана 08.11.2016. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним
појашњењема у вези поступка јавне набавке: Потрошни материјал за одржавање објеката за
потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-101/16-37, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање бр. 1:
“У тендеру од 8.11.2016 који се односи за Потрошни материјал за одржавање
објеката за потребе РФЗО у партији број 2 -водоводни материјал ставка 5. сифони за
лавабое и писоаре -флекси црево наведена је збирна количина од 177 комада без
раздвајања количина колико за писоар , а колико за лавабо
пошто се ради о два
различита сифона ,а самим тим и цене.
Молим Вас да нам помогнете у превазилажењу овог проблема како би Вам
доставили понуду.”
Одговор бр. 1:
Ставка бр. 5 се односи на Сифон за лавабо- флекси црево.
Питање бр. 2 :

„Ставка бр.4 – Брава за дрвена врата 6 цм – Дефинисати да ли је брава на кључ или на
цилиндар?“
Одговор бр. 2 :
Брава за дрвена врата 6 цм је са цилиндром.
Питање бр. 3 :
„Ставка бр.5 – Брава за дрвна врата 8 цм – Дефинисати да ли је брава на кључ или
цилиндар?“
Одговор бр. 3 :
Брава за дрвена врата 8 цм је са цилиндром.
Питање бр. 4:
„Ставка бр.6 – Брава за метална врата 4 цм – Дефинисати да ли је брава са језичком или са
ваљком?“

Одговор бр. 4:
Брава је са језичком.
Питање бр. 5:
„Ставка бр.7 – Брава за метална врата 6 цм – Оваква брава не постоји. Да ли мислите на браву
за алуминијумска врата димензија ширине 5 цм са растојањем између осе кваке и осе
цилиндра 8.5 цм, или са растојањем између осе кваке и осе цилиндра 9.2 цм?
Одговор бр. 5:
Ширина браве је 5 цм , а растојање између осе кваке и осе цилиндра је 8.5 цм.“
Питање бр. 6:
„Ставка бр.8 – Брава са кваком и шилдом комплет – На коју браву мислите? Да ли је у питању
брава за дрвена врата 6.5 цм или 8 цм? Који је шилд у питању, да ли са отвором на кључ или
на цилиндар? Или је у питању брава за метална врата 2.5 цм или 4 цм? Да ли квака и шилд
морају бити из једног дела или раздвојени?“
Одговор бр. 6:
Браве за дрвена врата 6.5 цм, Квака-Шилд за дрвена врата за цилиндар – једноделна.
Питање бр. 7:
„Ставка бр.9 – Цилиндар за врата 8 цм – Да ли мислите на цилиндар за браву 8 цм (који је
обично димензија 30/35), или на неки други цилиндар ? Или мислите на цилиндар дужине 8
цм, који може бити следећих димензија (нпр. 30/50,35/45,40/40)?“
Одговор бр. 7:
Цилиндар дужине 8 цм, димнзије 40/40.
Питање бр. 8:
„Ставка бр.10 – Аутомати за улазна врата (комплт) – На коју јачину аутомата мислите, у
зависности од величине врата?“
Одговор бр. 8:
Аутомат за затварање улазних врата мора да има следеће карактеристике
-Сила затварања, подесива 2/3/4
-Подесива брзина затварања
-За стандардна врата =1100 мм
-Независан
-Опциони механизам да држи врата у отвореном положају
Питање бр. 9:
„Ставка бр.11 – Шарке дводелне за алу врата (комплет) – Приликом поручивања оваквих
шарки, важно је да се зна о ком произвођачу је реч, када су у питању већ постојеће шарке на
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вратима? Постоје доње, средње и горње шарке. На основу свих ових параметара дефинисати
о којим шаркама је реч?“
Одговор бр. 9:
У складу са чланом 72, Закона о Јавним набавкама Наручиоц навођење елемената попут
произвођача мора да се пропрати речима „или одговарајуће“ . Обзиром да РФЗО нема увид у
произвођаче потрбних шарки остајемо при претходно дефинисаном опису предметне ставке.
Питање бр. 10:
„Ставка бр.12 – шарке за клатна врата за ПВЦ столарију (комплет) – Шта подразумевате под
појмом „Клатна врата“, да ли су врата са кип механизмом или су врата њихајућа, тј. са
њихајућим шаркама? Обзиром да се такве шарке разликују у зависности од произвођача,
потребно је навести о којој димензији се ради (нпр. Л-75, Л-100, Л-150)?“
Одговор бр. 10:
Ради се о њихајућим вратима,шарке су димезије Л-100.
Питање бр. 11:
„Ставка бр.2 – Славина једноручна – Топла Хладна (Лавабо) – Да ли мислите на стојећу
батерију са две цеви?“
Одговор бр. 11:
Да, у питању је стојећа батерија са две цеви.
Питање бр. 12:
„Ставка бр.10 – Флекси цев за спајањеводокотлића и ВЦ шоље са прибором – На коју се цев
мисли? Да ли је у питању високомонтажна или нискомонтажна цев?“
Одговор бр. 12:
У питању је високомонтажна флекси цев.
Питање бр. 13:
„На страни 5 од 51 стоји под тачком 3.4. „Рок за испоруку добара не може бити дужи од 30
дана од дана закључења уговора“, а на страни 15 од 51 под тачком 14. стоји „Рок испоруке
понуђач одређује у својој понуди, а који не може бити дужи од 15 дана од дана закључења
уговора за Партију 1, Партију 2 и Партију 4, а за Партију 3 од писменог захтева органозационе
јединице (у највише две транше)“, молимо Вас да дефинишете рок испоруке како би
доставили адекватну понуду.“
Одговор бр. 13:
На страни 5 од 51 под тачком 3.4 треба да стоји „Рок за испоруку добара не може бити дужи
од 15 дана од дана закључења уговора“
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Питање бр. 14:
„ставка. 7. Брава за метална врата 6 цм
-На коју сте браву мислили јер за метална врата постоје браве од 2.5 цм и 4 цм, евентуално се
може уградити брава за дрво од 6 цм.“
Одговор бр. 14:
Ширина браве је 5 цм , а растојање између осе кваке и осе цилиндра је 8.5 цм.
Питање бр. 15:
„ставка 9. цилиндар за врата 8 цм
- На коју сте тацно димензију мислили од две могуће, цилиндар 40+40 мм или 30+50 мм.“
Одговор бр. 15:
Цилиндар дужине 8 цм, димнзије 40/40.
Питање бр. 16:
„ставка 10. Аутомати за улазна врата (комплет)
- На шта сте тачно мислили да ли на хидраулични затварач нпр. Дипломат и која величина“
Одговор бр. 16:
Аутомат за затварање улазних врата мора да има следеће карактеристике
-Сила затварања, подесива 2/3/4
-Подесива брзина затварања
-За стандардна врата =1100 мм
-Независан
Питање бр. 17:
„ставка 11. Шарке дводелне за АЛУ врата- комплет
- Морате рећи који тип шарке је у питању јер их има много врста и произвођача.“
Одговор бр. 17:
Димензије:
92 мм
Материјал
Алуминијум
Завршна обрада
Пластифицирана црна
Начин постављања
Шрафљење
Питање бр. 18:
„ставка 12. Шарке за клатна врата за ПВЦ столарију-комплет
-Као и у претходној ставци морате прецизирати која је шарка у питању.“
Одговор бр. 18:
Примена : За алуминијунска врата
Тежина врата : 20 кг
Отварање угао : обе стране 180 ° Осциллатинг
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Дебљина врата : 18 - 35 мм
Пречник ваљка : 18 мм
Висина режња : 180 мм
Величина : 75 мм
Материјал : нерђајуcЋи челик
Начин везивања: шрафљење

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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