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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне 
набавке: 404-22-201/20-13 

 
Дана 22.07.2020. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем, код 

наручиоца заведен под 08/5 404-2-10/20-6 дана 22.07.2020. године, у вези поступка јавне набавке: 
Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-22-
201/20-13, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  
 
    Питање: 
  „Молим вас да у вези јавне набавке - Услуга одржавања лифтова за потребе организационих 
јединица РФЗО, бр.404-22-201/20-13  дате мишљење.  
              Обзиром да већ одржавамо ваше лифтове у јединицама РФЗО Ниш, Крушевац и Крагујевац, 
да ли смо у обавези обзиром на ситуацију са Coronom да извршимо обилазак локације јер већ имамо 
увид у стање лифтова а и за те партије хоћемо да конкуришемо.“ 
 
 Одговор: 
 У конкурсној документацији, на стр. 9/44, у оквиру Техничке спецификације, у делу - 
Напомена, дефинисано је да понуђачи могу за потребе припремања и подношења понуде извршити 
обилазак локација уз претходну најаву.  
             Такође, наведено је да у случају да понуђачи изврше обилазак локација, као саставни део 
понуде достављају Образац бр. 7 - Записник о увиду на лицу места у тип и стање лифта/лифтова 
наручиоца.  
             Понуђачима је остављена могућност да пре подношења понуде обиђу локације наручиоца 
уколико им је то потребно за припремање понуде.  
             Из наведеног произилази да за подношење прихватљиве понуде, у смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), понуђачи нису у 
обавези да изврше обилазак локације и доставе Записник о увиду на лицу места у тип и стање 
лифта/лифтова наручиоца. 
 
Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације.  

Рок за подношење понуда остаје непромењен. 
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