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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – одржавање 

лифтова – редовно и текуће, ЈНМВ 17/2017 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe мале вредности услуга – одржавање 

лифтова – редовно и текуће 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 27.04.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – одржавање лифтова – 

редовно и текуће (ЈНМВ 17/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

Поштовани, 

Заинтересовани смо за посао и конкурску документацију која се тиче одржавања 

лифтова. Интересује нас: 

1) да ли се образац на страни 15 оставља празан уколико немамо подизвођа? 

или ? 

2) страна 45 

Наша фирма има преко 300 лифтова на месечном одржавању/сервису. По ком 

критеријуму желите да наведемо клијенте које смо 'услужили' током наведених 

година? 

3) страна 4 

Набројани су лифтови - но, не и број станица сваког лифта. Наш ценовник (и 

сваки лифтаџијски ценовник) базиран је на том податку. Можете ли нам 

доставити број станица сваког лифта? 

(пример: лифт који вози од приземља и на три спрата има 4 станице).  

4) страна 9 

Један од услова је да је понуђач измирио порезе и доприносе. Ми јесмо. 

Познато је да се званичан документ који то потврђује чека недељама, те бисмо 

тако закаснили са предајом документације. Да ли је у реду да доставимо доказ о 

предатом Захтеву? Иначе, имамо потврду о измиреним обавезама од 19.08.2016. 

године и 30.08.2016. године коју смо израђивали ради подношења захтева за 

кредит.... Да ли бисте то уважили? 

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

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

  

1) Да и није га потребно достављати уз понуду. 

2)  У Конкурсном документацијом у делу 4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 4.4.1. редни број 2) детаљно је 

наведено како се доказује референца. Обрасци за доказивање референце 

налазе се у конкурсној документацији у  делу 6. на странама 45/66 – 

47/66. 

 

 

 



  

3) У табеларном делу је наведен преглед броја станица по лифтовима: 

A/1 ПУТНИЧКИ (ОСОБНИ) ЛИФТОВИ: 

Број 
станица 

Број 
станица 

Број 
станица 

Први 
лифт 

Други 
лифт 

Трећи 
лифт 

1.1 

Лифт носивости 450 kg у згради 

Покрајинске владе АПВ, Булевар 

Михајла Пупина бр.16, Нови Сад 
5 5 5 

1.2 

Лифт носивости 630 kg у згради 

Скупштине АПВ, Улица Владике 

Платона бб, Нови Сад 
4 

  

1.3 

Лифт носивости 450kg у 

административној згради, Булевар 

Михајла Пупина бр.6, Нови Сад 
7 8  

1.4 

Лифт носивости 450kg у 

административној згради, Булевар 

Михајла Пупина бр.10, Нови Сад 
7   

1.5 
Лифт носивости 300kg у вили 

"Војводина" у Чортановцима 
2   

A/2 МАЛОТЕРЕТНИ ЛИФТОВИ: 

2.1 

Лифт носивости 100 kg у згради 

Скупштине АПВ, Улица Владике 

Платона бб, Нови Сад 
3 3  

2.2 

Лифт носивости 100 kg у згради 

Покрајинске владе, Булевар Михајла 

Пупина бр.16, Нови Сад 
3   

  Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да понуђач може и 

било би пожељно да изврши „увид на лицу места“ како би дао прихватљиву 

понуду. 

Заказивање за „увид на лицу места“ се врши на телефон 021/487 47 37 или 

021/487 47 64 сваког радног дана (понедељак-петак) од 8:00 – 8:30 - контакт 

особе су Маја Гајинов и Ана Поњичан. 

 

4) Испуњеност обавезних услова доказује се достављањем потписаног и 

овереног обрасца  Изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН. 

 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 


