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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

конкурсне документације за јавну набавку услуга -  

одржавање лифта у гарантном року 

 ЈНМВ 14/2019 

  

Наручилац је путем e-maila дана 25.04.2019. године примио захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга - одржавање лифта у гарантном року у оквиру којег је постављено 

следеће питање: 

„Ко преузима одговорност – трошак, уколико се утврди приликом редовног сервиса 

да је потребно извршити замену оштећеног дела лифта, односно степенишног 

подизача, и то дела који није обухваћен редовним сервисирањем, одржавањем? 

Пошто се ради о лифту који је у гарантном року, а његова гаранција је 24 месеца , то 

је законска гаранција коју даје инвеститор а то је и произвођачка гаранција, тако да 

сервисер са том гаранцијом нема ништа. 

Сервисер одржава, сервисира лифт и о сваком техничком квару мора да обавести 

Наручиоца, а он инвеститора уграђене опреме.“ 

 

Одговор Наручиоца: 

Као што је и наведено у конкурсној документацији, с обзиром на то да је 

предмет јавне набавке одржавање лифта у гарантном року, уколико се приликом 

пружања услуга утврди да је потребно извршити замену оштећеног дела лифта, 

односно степенишног подизача и то дела који није обухваћен редовним одржавањем, 

изабрани понуђач је обавезан да о неисправним и оштећеним деловима, писменим 

путем обавести Наручиоца са тачном дијагностиком и серијским бројем дела који је 

потребно заменити. 

Одговорност – трошак, уколико се утврди приликом редовног сервиса да је 

потребно извршити замену оштећеног дела лифта, односно степенишног подизача, и 

то дела који није обухваћен редовним сервисирањем, одржавањем, преузима и сноси 

извођач радова који је Наручиоцу извршио уградњу лифта и који има произвођачку 

гаранцију. 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

Комисија за јавну набавку 

Име и презиме 

Наташа Нађ, члан        

Драган Живковић, члан    

Љиљана Бањац, члан  
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