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Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

Страна 4/52  

III ВРСТА УСЛУГА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И ДИНАМИКА 

ПРУЖАЊА УСЛУГА, ГАРАНТНИ РОК  

 

2.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

страна 8/52:  

Пружање услуга поправке лифтова врши се по позиву Наручиоца у случају квара и обухвата 

трошкове доласка на локацију Наручиоца, ангажовање свог потребног особља за извршење 

услуга, утврђивање квара и довођење лифтова у исправно стање, поправку, испоруку и замену 

(монтажу и демонтажу) потребних резервних делова, транспорт опреме до сервиса и натраг 

када је то потребно.  

Питање 1 гласи:  

Како ће се наплаћивати пружање услуга поправке лифтова по позиву Наручиоца у случају 

квара без замене резервних делова, односно ангажовање свог потребног особља за извршење 

услуга, утврђивање квара и довођење лифтова у исправно стање, пошто у обрасцу понуде не 

постоји ставка цене радног сата без замене резервних делова?  

Питање 2 гласи:  

Како ће се наплаћивати пружање услуга поправке лифтова по позиву Наручиоца у случају 

квара и замене резервних делова, који нису на списку резервних делова са уградњом, 

пошто сте навели да је понуђач у обавези да достави фактуру о набавци резервног дела, којим 

се оправдава износ цене (цена резервног дела и потрошног материјала не може бити уведана 

у односу на набавну цену), а пошто у обрасцу понуде не постоји ставка цене радног сата са 

заменом резервних делова који нису на списку? 

НАПОМЕНА:  

страна 7 и 8:  

Услуга одржавања лифтова обухвата редован годишњи преглед лифтова, вандредни преглед, 

одржавање лифтова, на месечном нивоу и спашавање лица из лифта. Спашавање лица из 

лифта, се обавља у складу са чл.13. правилника о прегледима лифтова у употреби (“Сл.гласник 

РС”, број: 15/17) и спада у месечно одржавање.страна 8/52:  

Пружање услуга поправке ротационих врата, клизних и сегментних врата врши се по позиву 

Наручиоца у случају квара и обухвата долазак на локацију Наручиоца, утврђивање квара и 

довођење предметних врата у исправно  



стање, поправку, испоруку и замену (монтажу и демонтажу) потребних резервних делова, 

ангажовање свог потребног особља за извршење услуга. 

Питање 3 гласи:  

Како ће се наплаћивати пружање услуга поправке ротационих врата, клизних и 

сегментних врата по позиву Наручиоца у случају квара без замене резервних делова, 

утврђивање квара и довођење предметних врата, у исправно стање уз ангажовање свог 

потребног особља за извршење услуга, пошто у обрасцу понуде не постоји ставка цене радног 

сата без замене резервних делова?  

Питање 4 гласи:  

Како ће се наплаћивати пружање услуга поправке ротационих врата, клизних и 

сегментних врата по позиву Наручиоца у случају квара и замене резервних делова, који 

нису на списку резервних делова са уградњом, пошто сте навели да је понуђач у обавези да 

достави фактуру о набавци резервног дела, којим се оправдава износ цене (цена резервног дела 

и потрошног материјала не може бити уведана у односу на набавну цену), а пошто у обрасцу 

понуде не постоји ставка цене радног сата са заменом резервних делова који нису на списку?  

НАПОМЕНА:  

страна 8:  

Пружање услуга поправке ротационих врата, клизних и сегментних врата врши се по позиву 

Наручиоца у случају квара и обухвата долазак на локацију Наручиоца, утврђивање квара и 

довођење предметних врата у исправно стање, поравку, испоруку и замену (монтажу и 

демонтажу) потребних резервних делова, ангажовање свог потребног особља за извршење 

услуга. 

 

Oдговор од 1 до 4:  

Конкурсном документацијом на страни 8/52 прописано је: „Уколико услуга и/или резервни 

део нису обухваћени спецификацијом а потребно је извршити услугу односно заменити 

резервни део, понуђач може да изврши услугу или угради део, по претходно прибављеној 

сагласности овлашћеног лица наручиоца, а плаћање фактуре за такву услугу ће се извршити 

уз достављање фактуре о набавци резервног дела“. У складу са наведеним пружање услуга и 

плаћање вршиће се по предходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  


