
 

 

               
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/6-15-06                                                            

      06. 04. 2015. године 

              Б е о г р а д 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015) доствљамо вам                

 

 

ОДГОВОР 
на питањa из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку - текуће 

одржавање и сервисирање лифтовских постројења, ЈНМВ  Бр. 6/15, примљено 06.04. 2015. године         

                                       

 

П и т а њ a: 
 

Pitanje 1 :  

 
U 6.5 OBRAZAC PONUDE u cenu redovnog mesečnog održavanja liftova (A i B -karakteristike Iiftova) 

da Ii se trebaju uračunati i troškovi prilikom intervencija na poziv korisnika i puštanje liftova u rad ukoliko za 
to nije potrebna ugradnja rezervnih delova i prilikom intervencija radi odglavljenja osoba iz zaglavljenih 
liftova svakim danom od 00-24 časa?  

 
Pitanje 2:  

 

Р.бр. 
Услуге дежурства и 

сервисирања 

Процена 
сати на 

годишњем 
нивоу 

Цена по сату 
Укупна 

вредност без 
ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (3 * 4) 6 (5 + ПДВ) 

1. Дежурство 1000 
  

 

2. Сервисирање 220 
  

 

 
U priloženoj tabeli šta podrazumevate pod rednim brojem 2. Servisiranje, odnosno na koje radove se 

odnosi cena sata za servisiranje -redni broj 2 ?  

 
Pitanje 3: 

 
Ispod tabela cena je preclzlrano : "Cena je iskazana u dinarima sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa 
uračunatim svim troškovima koje ponudjač ima u relaciji predmetne javne nabavke, uključujući I  kontrolu 
kvaliteta ugovorenih usluga.”  

 



 

 

Molila bih za odgovor na šta mislite vezano za "kontrolu kvaliteta ugovorenih usluga" ?  

Da Ii mislite na periodičnu kontrolu liftova od strane Imenovanog tela radi izdavanja Sertifikata o 
kontrolisanju što se obavlja jedanput godišnje iii ste mislili na nešto drugo? U potvrdnom odgovoru ko 
angažuje i plaća troškove kontrole od strane Imenovanog tela I da Ii troškovi ulaze u cenu A i B redovnog 
mesečnog održavanja liftova? 

 

 

О д г о в о р: 

 
 

1.  Да,  страна 5.  Конкурсне документације 

 

2. Сервисирање се односи на замену неисправнх и оштећених делова. 

 

3. Трошкове контроле од стране  именованог тела плаћа Наручилац и не улазе у цену А и Б 

редовног месечног одржавања лифтова. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   КОМИСИЈА  

                                                                                                                     ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                               

Достављено:                                                                                              

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страници Наручиоца.  

 


