РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
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15.05.2017. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР
на питање из писаног захтева за појашњење тендерске документације у вези са
припремањем понуде за набавку услуге –Текуће одржавање и сервисирање
лифтовских постројења, ЈНМВ бр. 5/17
П и т а њ е:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 5/17
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ–ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СВЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
ПРЕДМЕТ: Питање за појашњење тендерске документације
1. Имајући у виду да је на страни 6. тендерске документације наведено: „Замена
неисправних и оштећених делова који нису обухваћени спецификацијама у понуди вршиће се на
основу техничких норматива произвођача делова и на основу сагласности наручиоца у складу са
тржишним ценама делова и утрошеног материјала и посебно ће се фактурисати према ценовнику
понуђача.“ Молимо за упутство да ли је потребно у оквиру понуде за ову набавку доставити важећи
ценовник и, у том смислу, да ли ће се он бодовати приликом оцене понуда.
2. На страни 28, образац „Вредност понуде- Укупна цена“ у делу који се односи на гарантни период
остављено је поље у које је предвиђено уписати број месеци, а наручилац је за овај услов
предвидео да за уграђене резервне делове за лифтове важи произвођачка гаранција. У том
смислу, молимо за упутство да ли се у предвиђено место које гласи „ За уграђене резервне делове
____________месеци, од дана уградње“ може уписати „према произвођачкој гаранцији“ иако је
остављено место за уписивање конкретног броја месеци?

О д г о в о р:
1. Није потребно у оквиру понуде за предметну набавку доставити важећи ценовник, нити ће се
он бодовати приликом оцене понуда.
У конкурсној документацији, у поглављу IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ,
наведено је да ће наручилац избор најповољније понуде извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда, као релевантна, узимаће се укупна понуђена
цена без ПДВ-а.

2. У предвиђено место које гласи „ За уграђене резервне делове ____________месеци, од дана
уградње“ требало би уписати „према произвођачкој гаранцији“.

Гарантни период
(за уграђене резервне делове за лифтове је
произвођачка гаранција, а на изведену
услугу не може бити краћи од 12 месец, од
дана извршења услуге, односно дана овере
радног налога)

За уграђене резервне делове
гаранција,

произвођачка

За изведене услуге ______________ месеци
од дана извршене услуге, односно
произвођачке гаранције за уграђене делове

КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Достављено:
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страници Наручиоца.
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