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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале вредности – 

услуге – ремонт лифтови У 14-15 

 

Дана 19.09.2014., 20.09.2014. и 22.09.2014. године  Наручилац је примио питања за јавну набавку 

бр. У- 14-15 у којем  се наводи следеће: 

1. На колико лифтова се односи одржавање? А на колико ремонт?  

Да ли се лифтови могу обици на лицу места и када? “ 

 

2. Додатни услови из члана 76 ЗЈН  -  страна 6 
Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку јавне набавке, односно да понуђач 

пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 1 запослена радно ангажована код понуђача од 

тога минимум један запослени мора бити са 3. степеном стручне спреме – лифтмонтер електротехничке 

струке. 

Питање гласи: 

 Колико Понуђач мора имати запослених пошто се тражи да од тог броја  минимум један  запослени мора 

бити са 3. степеном стручне спреме – лифтмонтер електротехничке струке. 

 

3. Докази о испуњености додатних услова – страна 6 
3a.Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене 

доказе да испуњава услове из члана 75. став  1.  тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама, а доказ о 

испуњености услова из члана 75.  став  5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

Питање гласи: 

Како група понуђача да достави доказ за подизвођача када наступа као група (Понуђач може наступити 

самостално, као група, или понуђач са подизвршиоцем односно подизвођачем)? 

 

3b Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем  понуђач је дужан да за подизвршилаца достави 

доказе да испуњава  услове из члана 75. став  1.  тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 

Услов из члана 75.  Став 1. тачка   5)  Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Питање гласи: 

Како понуђач који наступа са подизвршиоцем да достави доказ за члана групе? 



 

 

4. Обавезни услови из члана 75 ЗЈН   
Услов из члана 75.  Став 1. тачка   5)  Закона о јавним набавкама - важећа дозвола за обављање одговарајуће 

делатности, издате од стране надлежног органа 

Питање гласи: 

Да ли је потребно достављати овај доказ пошто се у предмету набавке неспомиње технички преглед 

лифтова- сертификат нити је тражена понуда за технички пеглед лифтова а важећа дозвола за обављање 

одговарајуће делатности се односи на фирме које обављају ту делатност што се у овом предмету набавке 

нигде непомиње? 

Напомена: Предмет набавке су ремонти- замена делова и сервисирање лифтова- ови радови не подлежу 

посебној важећој дозволи? 

 

5. Молимо Вас да везано за ЈН мале вредности бр. У 14-15 – ремонт лифтова , одговорите следеће: 

На страни 21 редни број 10 стоји сервис лифтова 27 ком х 4 месеца, да ли то значи да се сервис 

ради на 4 месеца односно 3 пута годишње или је то цена за следећа 4 месеца до краја 2014. године. 

Битно у том случају је да је септембар већ на измаку а да до краја године има још три месеца тако 

да септембар не може ни да се уради до краја поступка (сервис не може да се ради ретроактивно). 

Наведене информације нису тачно дефинисане у тендерској документацији.“ 

 

Наручилац даје следеће одговоре: 

 

1. Одржавање се односи на 27 лифтова, а ремонт се односи на 9 лифтова. 

Лифтови се могу обићи на лицу места по претходном договору са Наручиоцем. 

 

2. На страни 6 јасно пише да је потребно да помуђач има једног запосленог са 3. спепеном стручне 

спреме – лифтмонтер електротехничке струке. 

 

3. Група понуђача не доставља доказ за подизвођача када наступа као група, већ доставља доказе за 

групу понуђача. 

 

4. Понуђач који наступа са подизвођачем не може да доставља доказ за члана групе.  

Не може се истовремено наступати са подизвршиоцем и као члан групе понуђача. 

 

 

5. Услов из члана 75 . став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама – важећа дозвола за обављање 

одговарајуће делатности издата од стране надлежног органа у овој јавној набавци се не тражи. 

 

6. Сервис лифтова се ради сваког месеца за сих 27 лифтова. 

На страни 21  редни број 10 уместо сервис лифтова 27х4 месеца треба да стоји 27х 3 месеца. 

 

 


