
ПРИЛОГ 5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД —
ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица Трг Душана Јерковиfiа број 1
ХЕ „Зворник"
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Мали Зворник,  Z,. 3. 2O2O

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 број Јн/2100/0149/2019 — Ф2 — ХЕ ЗВ - Преглед,
испитивање и одржавање лифтова Фаза 2— ХЕ Зворник, на захтев заинтересованог лица,
даје

додатнЕ инФоРмаци,зе или поЈАшњЕњА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАњЕм ПОНУДЕ

број 1.

Пет и више дана пре истека рака предвиfјеног 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 o6iaвљvie на Порталц јавнии набавки 
и интернет страници надvчиоца, cneдeFie информације, односно појашњења:

ПИТАњЕ:

Молим Вас да појасните тачку 3.1 из вашег обрасца набавке, у којој стоји:

„О извршеним прегледима и сервисирању попуњава се чек листа са унетим захтевима из
Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС', број 101 од 29.12.2010. године),
коју оверава овлашбено лице наручиоца и која чини саставни део документације за
испостављање рачуна.
О извршеним прегледима и сервисирању попуњава се чек листа са унетим захтевима из
Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС', број 101 од 29.12.2010. године),
коју оверава овлашfiено лице наручиоца и која чини саставни део документације за
испоставњање рачуна."

Овај Правилник је неважеfiи.

Даље на страни 15, конкурсне документације, каже:

„ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВњЕ:
У сагласности са Законом о безбедности и здрављУ на радУ (Сл. гласник РС бр. 101 /05),
Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/10), Правилником о поступку .
прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања радне околине (Сл. гл. РС бр. 94/06 и
1 08/06), ;'СПРС (СРПС) стандардима и другом законском реryлативом која дефинише ову
област, потребно је у оквиру одржавања лифтова организовати прегледе и испитивања
лифтова са издавањем стручних налаза од стране независне овлашflене инстиryције и то за
лифтове из Обрасца бр. 2."

Као што смо веfi споменули овај Правилник о безбедности лифтова је неважеfiи. Такође према
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и исптивање радне околине
(Службени гласник РС", бр. 94/06, 108/О6, 114/14 и 102/15), лифтови су изузети из овог
Правилника.
За преглед лифтова је надлежно је Министарство Привреде, које је, објавило ПРАВИЛНИК.О
ПРЕГЛЕДИМА ЛИФТОВА У УПОТРЕБИ („Службени гласник РС", број 15/2017). Правилником је
прописано да Редован преглед лифтова од стране Именованог тела обухвата према члану 6:

Редовни преглед лифта обавља се најмање једном годишње.
Редовни преглед лифта обавља Именовано тело.
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Лице које обавља послове одржавања лифта присуствује и по потреби учествује приликом
редовног прегледа лифта.
На захтев Именованог тела за преглед лифта, власник лифта обезбеFјује потребне услове за
преглед.
Редовни преглед лифта обухвата све поступке који су потребни да се провери да ли лифтови
стављени у употребу након 1. јануара 2014. године задовољавају битне захтеве прописа којим
се цређују захтеви за стављање на тржиште лифтова и безбедносних компоненти лифтова.
Редовми преглед постојебег лифта обухвата све посryпке који су потребни да се провери да ли
такав лифт задовољава захтеве из става 8. овог члана, као и посебне захтеве за преглед
посТојеfiих лифтова из овог правилника, односно у случају реконструкције, додатне посебне
захтеве за преглед постојеfiих лифтова из овог правилника.

1 У поступку редовног прегледа лифта проверава се:

1) исправан рад опреме за безбедност и заштиту;
2) исправност друге опреме која би могла да утиче на безбедност;
3) да ли су настале промене на лифту које моry да утичу на безбедност;
4) да ли су настале промене у окружењу које моry да утичу на безбедност;
5) да ли долази до промена код употребе лифта које моry да утичу на безбедност;
6) да ли се на лифту налазе све ознаке и упутства за употребу, одржавање и спашавање лица
из лифта;
7) да ли су у књиry одржавања лифта уписане све промене настале од последњег редовног
прегледа;
8) да ли су од последњег редовног прегледа уклоњени сви недостаци који су утврТјени у
Извештају о прегледу.

Именовано тело после обављеног прегледа лифта сачињава Извештај о прегледу, који садржи
iсве евентуалне недостатке на лифту, као и рок за њихово отклањање. У извештају о прегледу
лифта, који се издаје на основу спроведеног прегледа лифта, наводе се подаци о пропису на
основу којег је тај преглед извршен (назив прописа и број службеног гласила у коме је тај пропис.
обављен

ОДГОВОР 1:

Наручилац је сагласан са примедбама потенцијалног ПонуТјача и у складу са њима извршиfiе
измене у Конкурсној документацији.

Комисија = ј.в, абавку
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