
             Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o javnim nabavkama(“Sl. glasnik RS”br.124/2012”) 

 

            Pitanje zainteresovanog lica 

“Поштовани, 

На страни 27 конкурсне документације, у рубрици где треба да се упише укупна цена без 

пдв-а, већ је одштампан износ опредељене вредности јавне набавке. 

Молимо да појасните, да ли је у питању грешка и где понуђач треба да упише вредност 

понуде без обрачунатог пдв-а. 

Хвала унапред на одговору.” 

 

 

             Na osnovu  člana 63.stav 3. Zakona o javnim nabavkama(“Sl. glasnik RS”br.124/2012”) 

 

Odgovor zainteresovanom licu od Komisije za jn 04/2015  Redovno održavanje i servisiranje liftova 

Na strani 21.i 22. tačka 17. Konkursne dokumentacije za predmetnu nabavku Naručilac 
je u odredio elemente kriterijuma na osnovu kojih će dodeliti ugovor.  
 
“Рангирање понуђача ће се вршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, односно, 

на основу укупно најниже понуђене цене која је остварена по основу понуђене цене:  

1.цена месечног и годишњег одржавања лифтова  

2.цена резервних делова са уградњом  

3.цена доласка код хитних интервенција  

(Захтеване цене биће приказане у обрасцу структуре цене-Поглавље IX). 

Најповољнијем понуђачу, изабраном по наведеном критеријуму, биће додељен уговор. Овако 

изабран наповољнији понуђач, закључиће уговор за редовно одржавање и сервисирање 

лифтова у вредности, која је унапред одређена. (DAKLE,VREDNOST OD 500.000,00 dinara) 

Наручилац ће уговор закључити у висини средства која је унапред определио и тај износ ће 

бити уписан у обрасцу понуде и биће једнак за све понуђаче. (DAKLE,VREDNOST OD 

500.000,00 dinara bez PDV-a. JE UPISANA U OBRAZAC PONUDE, A  PONUĐAČ SAMO 

UPISUJE,ZAVISNO OD TOGA DALI JE U SISTEMU PDV-a, VREDNOST SA PDV-om.) 

 Дакле, вредност за које ће се закључивати уговор, дата је унапред и важиће до реализације 

уговора у конкретној вредности, а временски, најдуже до једне године.  
Наручилац није у обавези према изабраном понуђачу да искористи сва уговорена средства.  
У обрасцу структуре цена понуђач треба да изкаже цену резервног дела са свим 

трошковима(долазак,уградња,пуштање у рад и сл.).  

Додатне трошкове наручилац неће прихватити.” 

 

S poštovanjem,Komisija za jnmv 04/2015 


