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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска бр. 13
Бро1 2 5 G3.~.
Београд,
/ -12- i]:~
На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључења
оквирног споразума са једним понуТјачем на период од две године, за јавну набавку
услуга „Поправка и сервисирање лифтова" обликована у 8 партија, ЈН/8300/0102/2017,
на захтев заинтересованих лица, даје:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПOJAWF6Eh6A
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАI-6ЕМ ПОНУДЕ
Бр.6.
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано
лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно
појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на
Порталујавних набавки и интернет страници Наручиоца, cneдeFie информације, односно
појашњења:
ПИТАњЕ 1:
Првобитном тендерском документацијом је дефинисан услов кадровског капацитета за
партију 1— минимално 2 сервисера/монтера са уверењем/потврдом за периодично
сигурносно испитивање уреТјаја произвоТјача Schindler, проиэвоFјача Electra Vitoria и
Монтел.
Након питања за појашњење тендерске документације под редним бројем 4. наручилац
је извршио измену тендерске документације тако што је услов кадровског капацитета у
виду потврде о обуци за периодично сигурносно испитивање које издаје произвоfјач
опреме Schindler избацио из свих партија и пребацио га само на партију 2. која се
искључиво односи на техничку контролу лифтова и нема никакве везе са предметном
потврдом.
ОДГОВОР 1:
Прихватају се запажања потенцијалног понуГ7ача за ЈН 8300/0102/2017 Поправка и
сервисирање лифтова. Наручилац ћe извршити измену Конкурсне документације.
ПИТАњЕ 2:
Потврда о обуци за периодично сиryрносно испитивање уређаја је неопходна у партији
1. као редовна процедура обуке монтера/сервисера за лифтове који су предмет ове
партије. Везана је за произвоFјача Schindler који има процедуру обуке, оцене и издавања
овакве потрвде за раднике који обављају послове одржавања на лифтовима овог
произвоFјача. Ова потврдаје неопходна како би се обезбедило стручно и квалитетно
извршење услуга из техничке спецификације партије 1. односно одржавање лифтова у
партији 1. у складу са упутствима и процедурама произоFјача опреме.
Наглашавамо да је TpeFioм изменом тендерске документације начињена грешка за коју
молимо наручиоца да изврши потребну исправку и да потврду за периодично сиryрносно
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испитивање ypefjaja произвоТјача Schindler као услов кадровског капацитета врати у
партију 1. на коју би и требало да се односи, јер осигурава квалитетно и стручно
извршења предметне услуге у складу са упутствима и процедурама које прописује сам
произвођач опреме и која гаранryје максималне перформансе ypefjaja и квалитет услуге.
ОДГОВОР 2:
Прихватају се запажања потенцијалног понуFјача за ЈН 8300/0102/2017 Поправка и
сервисирање лифтова. Наручилац fie извршити измену Конкурсне документације.
ПИТАtbЕ 3:
Наручилац је направио грешку објављивањем измене којом је пребацио услов
поседовања: „потврде о обуци за периодично сиryрносно испитивање које издаје
произвођач опреме" у партију 2. Овом изменом је онемоryћено фирмама које се баве
техничком контролом лифтова, на које се ова партија односи, да учествују у партији 2.
Фирме које се баве техничком контролом лифтова не моry да поседују потврде
произвоFјача опреме. За пословање оне морају имати Сертификат о акредитацији, који
издаје Акредитационо тело Србије, што је потпуно други документ.
ОДГОВОР 3:
Прихватају се запажања потенцијалног понуТјача за ЈН 8300/0102/2017 Поправка и
сервисирање лифтова. Наручилац Fie извршити измену Конкурсне документације.

