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. 404-1-78/14-16
27.11.2014. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације 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 24.11.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-78/14-15
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:
„Поштовани за партију бр. 1 Канцеларијски орман са вратима у техничкој документацији стоји
да је унутрашњост материјала бели универ, а у захтеву стоји да је боја комплетног намештаја тамна
буква. Интересује ме шта значи унутрашњост бела боја, да ли се мисли да је корпус ормана беле боје
а врата у дезену тамне букве?“
Одговор:
Наручилац врши измену конкурсне документације у делу техничке спецификације, тачка 4
Канцеларијски орман са вратима, тако да сада уместо „унутрашњост материјала – бели универ“, стоји
„корпус ормана је беле боје, а врата у боји тамне букве“, стр. 8/69 КД.
Питање:
„Од којег се материјала израђују леђа ормана, да ли је у питању HDF 3mm или универ 18
mm?“
Одговор:
Наручилац врши измену конкурсне документације у делу техничке спецификације, тачка 4
Канцеларијски орман са вратима, тако да се сада испод ставке „закључавање“ додаје следећа ставка:
„леђа ормана - дебљине 3mm, а видљиви део (према унутрашљости ормана) у боји корпуса.“

Наручилац мења страну 8/69 КД страном 8а/69 КД која сада чини саставни део конкурсне
документације.
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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 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.
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