
 

Наш број: 2090/1 
Датум: 24.05.2019. године 

 
 
Комисија за јавну набавку радова на уградњи лифтова, редни број ЈН 10/2019, 
образована решењем декана бр. 1610/2 од 17.04.2019. године 
            
Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Наручилац је примио следећа питања потенцијалног понуђача: 
 

1. У тендерској документацији , страна 28, тачка 9.1 наведено је да се 
плаћање врши 15-45 дана од дана фактурисања, а исто је наведено и у 
моделу уговора. Молимо вас за одговор да ли је наручулац имао у виду 
фактурисање, односно испостављање ситуације за плаћање на месечном 
нивоу према стварно изведеним количинама? 

Одговор:  

          Плаћање се врши од 15 до 45 дана од дана фактурисања, по фактури коју 
издаје Понуђач на основу окончане ситуације, сачињене на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, 
потписаних од стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског 
обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла. 

2. Везано за услове плаћања, молимо за одговор да ли је допуштено да понуђач 
тражи аванс? 

Одговор:  

    Авансно плаћање није предвиђено конкурсном документацијом. 

3. У табели 1, 5) Опис предмета јавне набавке, на страни 44. Тачке 2, 3 и 4. 
Наведене су три варијанте фронта лифтовског језгра. Молимо за одговор 
да ли је потребно дати цену за сваку појединачну варијанту (у том случају је 
нејасно како исказати јединствену цену свих радова) или се уписује само 
једна варијанта која се нуди и сабира са осталим ставкама. У случају да се 
нуди и уписује само једна варијанта , да ли је дозвољено да се у позиција 



 

преосталих варијанти упише 0,00рсд или да се прецртају те позиције како 
би се понудом дефинисала јединствена цена? 

Одговор: 

    Потребно је понудити цену за све три варијанте из образца понуде. 
Наручилац ће се на различитим спратовима определити за различите варијанте 
лифтовског језгра, у складу са својим потребама и понуђеним ценама. 

4. Да ли је наручилац предвидео да се на страни 56. Модела уговора, члан  5. 
Уписује цена из обрасца понуде, с обзиром на то да је испод следећег става 
уписана напомена “Попуњава наручилац”? 

Одговор: 

    Како је наведено у конкурсној документацији цену уговорених радова уписује 
наручилац  приликом закључења појединачног уговора, а на основу закљученог 
оквирног споразума и добијених појединачних цена из обрасца понуде. 

 

5. Да ли Наручилац има грађевинску дозволу и све остале потребне дозволе и 
сагласности за предметни објекат? 

Одговор:  

    Процедура добијања Одобрења за извођење радова је у току. Појединачни 
уговор ће се закључити по добијању свих неопходних сагласности. 

6. Да ли Наручилац поседује Пројекат за извођење у складу са важећим 
Законом о планирању и изградњи? 

Одговор: 

     Наручилац поседује пројекат за извођење радова (ПЗИ). Након добијања 
Одобрења за извођење радова, пројекат ће бити допуњен позивом на број 
поменутог Одобрења. 

 
 



 

 
7. Уколико Наручилац не поседује Пројекат за извођење, да ли предвиђени рок 

од максималних 60 дана за реализацију уговора обухвата и израду Пројекта 
за извођење с обзиром на то да на то да се радови не могу пријавити и 
започети пре завршетка Пројекта за извођење? 

Одговор: Наручилац поседује ПЗИ. Време за његову израду се неће одузимати 
од рока за извођење/пријаву радова. 

 

8. На страни 13. тендерске документације наведена је обавеза Извођача да 
обезбеди употребну дозволу. Да ли се овај услов може избацити из 
тендерске документације, имајући у виду да је прибављање употребне 
дозволе обавеза Инвеститора и да Извођач законски нема могућности 
прибављања употребне дозволе? 

Одговор: 

    Како је конкурсном документацијом и приложеним Пројектом  предвиђено, 
Извођач радова је обавезан да организује и плати техничку контролу коју 
обавља сертификована организација која врши статичко и динамичко 
испитивање и контролише комплетно постројење. Овај позитиван сертификат и 
све остало што је потребно за употребну дозволу лифта (Сертификат о 
исправности лифта и исправности рада сигурносних уређаја и елемената које 
утичу на сугурност лифта, потврде о руковању, одржавању и спасавању особа из 
лифта, грађевинског дневника овереног од стране одговорног руководиоца 
радова и надзорног органа) обезбеђује Извођач тј. припрема комплетну 
документацију да би Инвеститор поднео захтев. За све неправилности које се 
утврде у контроли постројења, у документацији  или поступку, обавеза 
Извођача је да их отклони у што краћем року како би се добила Употребна 
дозвола. 

   Комисија за јавну набавку 
 број ЈН 10/2019 


