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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ од 10.04.2017. године 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ:   БРОЈ  7/17 

 
''Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду, за период од две (2) године'' 

 
ПИТАЊЕ 1.:  Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:  
 

''     Кaкo мoжeмo дa дoкaжeмo пoслoвни кaпaцитeт oд 5.000.000,00 динaрa сaмo нa 
хидрaуличним лифтoвимa кaдa имaмo вишe Угoвoрa o сeрвисирaњу и пoрaвкaмa и 
eлeктричних и хидрaуличних лифтoвa пo jeднoм угoвoру 15 лифтoвa, пo другoм 10 
пo трeћeм 100 ....итд. Инвeститoр кaдa издaje пoтврду издaje je пo угoвoрeнoj 
врeднoсти Угoвoрa - нeпoстojи мoгућнoст рaздвajaњa eлeктричних и хидрaуличних 
лифтoвa jeр je и приликoм сaмoг учeствoвaњa у jaвнoj нaбaвци дaтa збирнa цeнa 
зa свe лифтoвe (eлeктричнe и хидрaуличнe)? 
Пoштo рeдoвнo учeствуjeмo нa тeндeримa oвaкaв услoв сe увeк дoкaзуje пoтврдoм 
нaручиoцa зa цeлoкупaн угoвoр (билo дa су рaдoви или сeрвисирaњe) свих типoвa 
лифтoвa зajeднo, нeпoстojи мoгућнoст рaздвajaњa прoмeтa пo врсти лифтa. 
To знaчи дa пoврeђуjeтe кoнкурeнциjу и нeдaтe нaм прaвo дa учeствуjeмo у jaвнoj 
нaбaвци иaкo испуњaвaмo зaдaти услoв oдржaвaњa 5 хидрaуличних лифтoвa у 
пoслeдњих 5 гoдинa (имaмo нa oдржaвaњу прeкo 300 лифтoвa рaзличитих типoвa) 
и услoв oд 5.000.000,00 динaрa прoмeтa у пoслeдњх 5 гoдинa? '' 
 

ОДГОВОР 1.:  
 

Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне 

јавне набавке понуђач доказује испуњавањем услова: 

Услов: да је вршио услуге одржавања хидрауличких лифтова (сервисирања, вршења 

поправки и управљања истим) на минимум 5 хидрауличких лифтова, у последњих 5 (пет) 

година пре датума објављивања позива за подношење понуда, односно у периоду од 

27.03.2012. године до 27.03.2017. године, у укупној збирној вредности од најмање 

5.000.000,00 динара без ПДВ.  

Наведени услов доказује се попуњавањем: 

А) Референц листе понуђача – Обрасца 6 и достављањем:  

 Уговора, са евентуално пратећима анексима,  

 Окончаних или привремених ситуација или рачуна, а које прате реализоване 

уговоре и 

 Образац 8 - Потврде инвеститора (уз сваки приложени уговор и уз сваку 

приложену окончану или привремену ситуацију или рачун) да су услуге према 

наведеном уговору окончане.  

 



 

Попуњавањем Обрасца 6 понуђач сходно уговорима које је извршио и радовима које је 

извео зна колико је одржавао хидрауличних лифтова, као и колико је фактурисао 

предметну услугу. Попуњавањем наведених података, потписивањем и овером Обрасца 6 

понуђач доставља податке које је могуће проверити из Потврде инвеститора, достављених 

уговора и окончаних или привремених ситуација или рачуна. 

За наведене податке у Обрасцу 6, понуђач је обавезан да достави Образац 8 – Потврду 

инвеститора, у коме сваки инвеститор (а који је између осталих услуга реализовао и 

услугу одржавања хидрауличких лифтова), потписује и оверава да је Понуђач вршио 

услугу одржавања хидрауличких лифтова (сервисирања, вршења поправки и управљања 

истим) као и да је све обавезе везане за реализацију уговора вршио квалитетно и у 

уговореном року. 

Понуђач може у прилогу уговора да достави документацију којом ближе објашњава које је 

хидраучичне лифтове одржавао по сваком од достављених уговора, као и колико је 

фактурисао наведену услугу. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 2.:  Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:  

 

'' Дa ли сe пoслoвни кaпaцитeт oд 5.000.000.00 динaрa oднoси сaмo нa сeрвисирaњe, 

вршeњe пoпрaвки и упрaвљaњe истим нa минимум 5 хидрaуличних лифтoвa или сe 

oднoси нa прoмeт зa свe лифтoвe (рaзличитoг типa) кoje имaмo нa oдржaвaњу?  '' 

 

 

Како је наведено у конкурсној документацији пословни капацитет понуђач испуњава 

доказивањем услова да је вршио услуге одржавања хидрауличких лифтова 

(сервисирања, вршења поправки и управљања истим) на минимум 5 хидрауличких 

лифтова, у последњих 5 (пет) година пре датума објављивања позива за подношење 

понуда, односно у периоду од 27.03.2012. године до 27.03.2017. године, у укупној збирној 

вредности од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ.  

 

 

 
 
 

 
КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


