
 
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
Београд  12.09.2019 године 
 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

објављује 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Предмет јавне набавке добара: Радна униформа и службена одећа (одећа и обућа за потребе 

медицинског сектора), ЈНМВ 15/2019. 
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга: Радна униформа и службена одећа (одећа и 

обућа за потребе медицинског сектора), ЈНМВ 15/2019 у Поглављу бр. II Техничке карактеристике, мењају 
се делови који се односе на опис дугмади и конца за вез, тако да сада гласе: 

 
„-Дугмад: беле боје, која могу да се кувају на 90 степени, полиамидна, пречник 22мм (±1%), четири рупице.“ 

„- На горњем џепу навезен знак Фонда, величине 30 х 30мм, конац за вез FIL D'OR или одговарајући, у црвеној и 

плавој боји, отпоран на хемијска третирања и високе температуре прања, референце конца 3631 и 3529.“ 

 
Измењен образац бр. II Техничке карактеристике дат је у прилогу ове измене конкурсне документације.  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У Конкурсној документацији за јавну набавку добара Радна униформа и службена одећа (одећа и 

обућа за потребе медицинског сектора), ЈНМВ 15/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страници РФ ПИО дана 09.09.2019. године.  
Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је, извршио измену наведене Конкурсне документације. 
Наведена измена Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца. 
 

 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



II   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

1. Мaнтил за лекаре, дужина до колена – око 200 комада  

2. Блуза са „V“ изрезом – око 15 комада  

3. Панталоне – око 15 комада  

4. Сукња – око 10 комада  

5. Кломпе – око 80 комада  

 

- Материјал за мантиле, блузе, панталоне и сукње: бели диолен, 65% памук и 35% полиестер, масе 200г (±5г), 

медицински дорађен на скупљање; 

 

- Дугмад: беле боје, која могу да се кувају на 90 степени, полиамидна, пречник 22мм (±1%), четири рупице. 

- На мантилима нашивена два џепа бочно и један мали горњи џеп;  

 

- На горњем џепу навезен знак Фонда, величине 30 х 30мм, конац за вез FIL D'OR или одговарајући, у црвеној и 

плавој боји, отпоран на хемијска третирања и високе температуре прања, референце конца 3631 и 3529. 

- Панталоне са два нашивена џепа, са ластишем који се кува на 90 степени.  

 

- Сукња: дужина до колена, рајсфершлус на задњем делу, дугме изнад рајсфершлуса, појас без ластиша.  

 

- Кломпе: хефтани ђон од полиуретана ПУ, лице природна кожа, постава природна кожа, табаница природна 

кожа, анатомска обућа, боја бела. 

 

Понуђач је дужан да достави декларацију произвођача којом се доказују напред наведене техничке 

карактеристике.  

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, а пре доношења одлуке о додели уговора, у обавези је да 

достави све узорке (по један комад), са уредно обележеним позицијама из понуде за сваки артикал посебно, у 

року од 3 (три) радна дана од дана пријема позива за достављање узорака. Приликом достављања узорака 

артикала сачињава се примопредајни записник који потписују представници Понуђача и овлашћено лице 

Наручиоца. Уколико Понуђач не достави све (узорке) артикле из понуде у остављеном року и у свему у складу са 

техничким карактеристикама, његова понуда биће оцењена као неприхватљива, а Наручилац задржава право да 

затражи узорке од првог следећег Понуђача са ранг листе.  

 

Начин и рок испоруке: Добављач се обавезује да испоруку врши сукцесивно, у року до 60 дана од дана пријема 
захтева-наруџбенице за сваку сукцесивну испоруку, на адресу Дирекције РФ ПИО-Београд, Др Александра Костића 

бр. 9.  
Добављач се обавезује да превоз изврши у одговарајућој амбалажи која робу штити од оштећења. 

Добављач је дужан да писаним путем потврди пријем наруџбенице одмах (имејлом или факсом), а најкасније 
следећег радног дана. Уколико у наведеном року не потвди пријем наруџбенице, као датум пријема наруџбенице 

сматраће се датум наруџбенице.  

 

 

 


