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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде 
у поступку јавне набавке услуге одржавања и поправке лифтова за потребе Републичког 
фонда за здравствено осигурање, редни број  јавне набавке 404-22-201/15-6  
 

Дана 17.07.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-2-6/15-13 
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке услуге одржавања и поправке лифтова за потребе 
Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број  јавне набавке 404-22-201/15-6, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15). 
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
 

Питање: 
 
„С обзиром да се у документацији наводи да је понуђач у обавези да достави оверени важећи 

ценовник резервних делова, да ли наручилац има спецификацију делова за које треба дати цену?“  
 

Одговор: 
Наручилац нема спецификацију делова лифта/лифтова за које се тражи оверени 

важећи ценовник резервних делова, из разлога јер се унапред не може знати за којим ће се 
деловима указати потреба да буду замењени. Потребно је доставити  ценовник најчешће 
мењаних делова за тип лифта за који се ценовник доставља. За оне делове за којима се укаже 
потреба за заменом, извршиоцу ће од стране наручиоца/организационе јединице РФЗО бити 
упућен захтев за достављање понуде за замену тих делова, на основу чега ће извршилац 
доставити понуду, а у складу са овереним важећим ценовником резервних делова. На 
достављену понуду наручилац/организациона јединица РФЗО даје сагласност, након чега ће се 
извршити замена резервних делова. Исти поступак ће се применити и за резервне делове који 
нису обухваћени овереним ценовником резервних делова. Ова процедура је објашњена у 
Моделу уговора. 

 
Питање: 
 
„Да ли је на страни 23 члан 7.  Модела уговора у питању штампарска грешка: Место 

сервисирања: седиште наручиоца, Београд, Јована Мариновића 2 Одржавање-сервисирање лифта 
Kone MonoSpace?  

 
Одговор: 
Наручилац врши измену на страни 23/38 конкурсне документације у члану 7., тачке 1. и 7. 

Модела уговора, тако да уместо: 
1. Место сервисирања: седиште Наручиоца, Београд, Јована Мариновића 2; 
7. Одржавање-сервисирање лифта Kone MonoSpace у циљу непрекидног исправног рада 

лифта 24 сата сваког дана у години (7х24х365); 
сада стоји: 

1. Место сервисирања: организационе јединице РФЗО: 
Филијала за Јужнобачки округ Нови Сад, Житни трг бр. 1, Нови Сад, 
Филијала за Колубарски округ Ваљево, Карађорђева бр. 71, Ваљево, 

       Филијала за Шумадијски округ Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 38, Крагујевац, 
      Филијала за Расински округ, Трг Фонтана 2, Крушевац, 
      Филијала за Нишавски округ, Пријездина 1, Ниш 

 
7. Одржавање-сервисирање лифта у циљу непрекидног исправног рада лифта 24 сата 

сваког дана у години (7х24х365); 
 
Питање: 
 



 

 
  

 

„Да ли је у питању штампарска грешка  на страни 26. У члану 22. Модела уговора, Прилог 2 – 
Техничка спецификација – списак клима уређаја са адресама организационих јединица РФЗО?“ 
 

Одговор: 
 
Наручилац врши измену на страни 26/38 конкурсне документације у Моделу уговора, тако да 

уместо: 
 

 Прилог 2 – Техничка спецификација – списак клима уређаја са адресама организационих 
јединица РФЗО, 

сада стоји: 

 Прилог 2 – Техничка спецификација 

Питање: 

 „Да ли је могуће извршити обилазак лифтова по објектима?“ 

          Одговор: 

  Како заинтересовано лице у захтеву није навео тренутак на који се односи 
могућност обиласка лифтова, наручилац сматра да се тај тренутак односи на период у коме 
тече рок за подношење понуда. У складу са наведеним, могуће је извршити обилазак лифтова 
и преглед на лицу места. Претходно је потребно да се заинтересовани понуђач који жели да 
обиђе лифтове најави наручиоцу. У најави је потребно навести ког дана би се вршио преглед 
лифта, у ком периоду би се обавио преглед и ко би дошао (навести име и презиме особе која 
долази, број личне карте, и наравно понети личну карту са собом ради идентификације). 

Наручилац врши измену на страни 26/38 конкурсне документације у члану 19. Модела уговора, тако 
да уместо: 

Овај уговор закључује се на период од 12 месеци и ступа на снагу: 
 
- За Филијалу Нови Сад, Филијалу Ваљево и Филијалу Ниш: даном потписивања од стране 
овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. 
-За Филијалу Крагујевац: дана 01.08.2015.; 
-За Филијалу Крушевац:  дана 08.10.2015.;.  
 
Сада стоји: 
Овај уговор закључује се на период од 12 месеци и ступа на снагу: 
- За Филијалу Нови Сад, Филијалу Ваљево, Филијалу Крагујевац и Филијалу Ниш: даном 
потписивања од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. 
-За Филијалу Крушевац:  дана 08.10.2015.; 
 
Из разлога измене конкурсне документације, Наручилац у складу са чланом 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама истовремено продужава рок за подношење понуда до 27.07.2015., до 10.30. 
часова. Отварање понуда обавиће се дана 27.07.2015. године у 11.00 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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