
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-16/2017-12/13 

Датум: 23. март 2017. године 

Б е о г р а д 

         

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу - 

редни број 6/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. 

марта 2017. године у 15.07 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу структуре цене, стоји: 

 

„Х1 – ХАРМОНИКА ВРАТА 

Испорука и уградња ПВЦ хармоника врата, димензија 385x250цм, произвођача 

типа Роломонт или еквивалентно, светло крем боје РАЛ 1013. Монтирати врата за 

АБ серклаже, под и монтажни зид типловима. Ручице су металне, фиксне, 

постављене са обе стране врата. Шине (вођице) се монтирају са горње и доње 

стране. Отварање врата са две стране. Оштећени и огребани комади се замењују 

новим. Обрачун  по m2. 

 

Х2 – ХАРМОНИКА ВРАТА 

Испорука и уградња ПВЦ хармоника врата, димензија 405x250цм, произвођача 

типа Роломонт или еквивалентно, светло крем боје РАЛ 1013. Монтирати врата за 

АБ серклаже, под и монтажни зид типловима. Ручице су металне, фиксне, 

постављене са обе стране врата. Шине (вођице) се монтирају са горње и доње 

стране. Отварање врата са две стране. Оштећени и огребани комади се замењују 

новим. Обрачун  по m2." 

 

Произвођач Роломонт не ради врата по РАЛ-у. Да ли прихватате врата у белој 

боји? 

 

 

 



1. Одговор Комисије: 

Изабрани добављач ће узорке свих материјала доставити наручиоцу на одобрење, и 

тада ће коначно бити одређени материјали и боје. Понуду је потребно поднети у 

складу са спецификацијом. У конкретном случају понуђач може доставити понуду 

као што је у спецификацији и наведено за врата произвођача типа Rolomont или 

одговарајуће. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинасртва 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


