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Додатне информациjе и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – Одржавање и поправка лифтова, ротационих, клизних и сегментних врата, 

ЈНМВ број 3/2020 

 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

На страни 11/52: 

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76 Закона, и то: 

Пословни капацитет: 

 Услов: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава 

стандарде и поседује важеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 17020 

(наведени сертификат треба да поседује понуђач/члан групе понуђача који ће вршити услугу 

годишњег прегледа).   

Понуђач ће доставити уз понуду Решење о именовању тела за спровођење послова прегледа 

лифтова који се трајно употребљавају у зградама и објектима са захтевима из Правилника о 

прегледу лифтова у употреби, донето од стране Министарства привреде. 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који је у периоду од 

предходне 3 (три) године (2017., 2018., 2019.) извршио референтне услуге на пословима 

одржавања и поправке лифтова, ротационих, клизних и сегментних врата, укупне вредности у 

износу од 3.000.000 динара без ПДВ-а.  

         Доказ: Изјава понуђача и наведено Решење.  

1. Питање: 

Уколико је понуђач извршио референтне услуге на пословнима одржавања и поправки клизних 

врата да ли се такав уговор признаје као референца пошто у њему нема наведених ротационих 

и сегментних врата? 

1. Одговор: 

Наручилац ће прихватити референцу понуђача који је извршио референтне услуге на 

пословнима  одржавања и поправки клизних врата. 

2. Питање: 

Да ли је потребно доставити и копије уговора из којих се јасно може утврдити референца за 

одржавање ротационих, клизних и сегментних врата? 

      2. Одговор: 

Наручилац је Конкурсном документацијом предвидео да Понуђач наведени услов доказује 

Изјавом Понуђача - Образац VIII у Конкурсној документацији. 

 

 

 



На страни 51/52: 

XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

Стоји: Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ___________ и овлашћујемо 

Министарство финансијa - Управа за трезор, Поп Лукина бр. 7-9, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде за ЈНМВ 3/2020, што 

номинално износи 95.000,00 динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде. 

3. Питање: 

Како у овлашћењу може стајати износ од 5% од укупне вредности понуде за ЈНМВ 3/2020 који 

сте Ви уписали (95.000,00 динара без ПДВ-а) када се незна колика је укупна вредност понуде 

Понуђача? 

Сума од 95.000,00 динара без ПДВ-а је 5% од укупне уговорене вредности. 

Oдговор:  

Обавеза је Понуђача да уз меницу мора бити достављено уредно попуњено менично 

овлашћење – писмо, на име озбиљности понуде  на износ од 95.000,00 динара без обрачунатог 

ПДВ-а, што представља 5% од процењене вредности јавне набавке. 

 

 

Напомена: 

 За обилазак објекта у Филијали Стари град, Обилићев венац бр. 9-11, контакт телефон је: 

011/202-6574 
 

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


