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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-28/18-04 
04.07.2018. године 
Б е о г р а д 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања – појашњења у отвореном поступку, обликованом по 
партијама, са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуге: Сервисирање и 

поправка лифтова, ЈН број 28/18 
 
 
 Овим путем Вам достављамо одговоре на питања – појашњења у отвореном поступку, 
обликованом по партијам, са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга Сервисирања и 
поправке лифтова у свим објектима МУП-а, ЈН 28/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
 
ПИТАЊЕ 1: Наручилац је као доказ пословног капацитета, уз референтну листу захтевао 
достављање копија окончаних ситуација или рачуна са детаљном спецификацијом радова, оверено 
од стране инвеститора, у минималном појединачном износу од по 400.000 РСД. Оваква дефиниција 
се по правилу односи на радове на уградњи односно већим ремонтима или модернизацијама 
лифтова за које се, по завршетку радова потписује Записник, издаје Окончана ситуација коју 
потписују и наручилац и извођач. С обзиром на то да је Наручилац у опису предмета набавке 
дефинисао послове који спадају у домен редовног месечног одржавања које се фактурише по 
другачијем принципу – тј. на основу издатих редовних месечних рачуна које наручилац нема обавезу 
да потписује и враћа извођачу и наведени појединачни рачуни су нижих износа од тражених 
400.000,00 РСД када се ради о пословима редовног месечног одржавања, молимо вас да размотрите 
захтев за доставу овог доказа. Наведени услов се може доказати копијама уговора о редовном 
месечном одржавању за референтни период.  
 
ОДГОВОР 1: Наведени услов се може доказати копијама уговора о редовном месечном одржавању 
за референтни период за део сервисирања, а за поправке доставити спецификацију кварова 
одређених поправки.   
 
 
ПИТАЊЕ 2: Наручилац је навео да понуђач мора поседовати уведене стандарде 9001:2008; 
14001:2004 издатих од стране домаћих или страних сертификационих тела. Имајући у виду да је 
наша фирма увела и користи унапређену и новију верзију ових стандарда – ISO 9001:2015 као и ISO 
14001:2015, молимо вас за потврду да ће Наручилац као доказ испуњености овог услова прихватити 
копију важећег сертификата ISO 9001:2015 односно ISO 14001:2015 издатог од стране акредитованог 
сертификационог тела.  
 
ОДГОВОР 2: Прихватају се копије важећих сертификата ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 
 
ПИТАЊЕ 3: Имајући у виду да је наручилац навео захтев да је неопходно доставити попуњен 
модел наруџбенице, молимо за упутство да је потребно наруџбеницу попунити подацима из понуде, 
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односно да ли се у ставке „укупна вредност понуде“ и „укупна вредност по наруџбеници“ уписује 
укупна вредност понуде на годишњем нивоу (образац А) или укупна вредност понуде за све три 
године (образац А на годишњем нивоу + образац Б) x 3? Које податке је потребно уписати на места 
предвиђена за Организациону јединицу, број наруџбенице, број оквирног споразума и лице за 
контакт Наручиоца?  
 
 
ОДГОВОР 3: Модел наруџбенице дат у конкурсној документацији, потребно је да потпише 
овлашћени представник понуђача, овери печатом и да се исти достави у понуди.   
 

 
КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

              
 


