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Решење број: IV-07 бр. 404- 9-10/14 

Датум: 29.09.2014. године 

Редни број јавне набавке: 3/14 

 

Одговор на питања заинтересованог понуђача у јавној набавци услуге ''Одржавање лифта за 

бициклисте уз Бранков мост у Београду (редовно сервисирање, обезбеђење неопходних 

пратилаца за свакодневни рад лифта, чување лифта и ванредне неопходне поправке), за 

период од две (2) године'' редни број јавне набавке 3/14 

  

Питање:  

У поступку доказивања услова да понуђач располаже пословним капацитетом, то јест да је вршио 

услуге одржавања хидрауличних лифтова, да ли је потребно у Обрасцу бр. 8 у ставци вредност 

уговора уписати вредности уговора на месечном нивоу, пошто су уговорене вредности исказане у 

уговору углавном  на месечном нивоу, или укупну вредност изведеног сервисирања и неопходних 

радова за време трајања уговора? 
 

Одговор:  
Конкурсном документацијом у јавној набавци 3/14 тражено је да се у Обрасцу 8 – Потврде 

инвеститора унесе вредност уговора без ПДВ што подразумева укупну вредност уговора без ПДВ 

за који се потврда издаје. 

 

 

  
Питање:  

Да ли треба печатирати и потписати сваку страну уговора? 
 

Одговор: 

Конкурсном документацијом није тражено од понуђача да печатирају и парафирају сваку страну 

модела уговора, већ да у складу са захтевима из конкурсне документације попуне, потпишу и 

овере печатом модел уговора. 

 

 

Питање:  

Које је доказе потребно доставити за возило, пошто на страни 7 конкурсне документације се то не 

види? 
 

Одговор: 

На страни 7 Конкурсне документације наведено је да се располагање возилом доказује 

достављањем копије важеће саобраћајне дозволе и одштампане фотографије регистрационе 

налепнице из које се види регистарски број возила и датум истека важеће регистрације.У случају 

да понуђач није уписан у саобраћајну дозволу као власник возила, поред овога је потребно 

доставити и доказ о правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји/уговор о 

закупу/уговор о лизингу).  

 

 

 

Комисија за јавну набавку 3/14 


