
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд, Војводе Степе 283 

 

 

 

Број набавке: 5/2016 

15.7.2016. године 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 

124/2012 и 14/2015), наручилац даје одговор на постављено питање односно појашњење 

конкурсне документације у вези поступка јавне набавке мале вредности број: 5/2016 

Набавка и уградња лифта 

 

ПИТАЊЕ:   
1. У конкурсној документацији на страни 6 стоји : 

„‟Лифт који је предмет набавке мора бити комплетно произведен код једног 

произвођача. Ради несумњивог доказивања квалитета производа понуђач има 

обавезу да докаже да је понуђени лифт серијски производ, што се доказује 

изјавом произвођача лифта да на годишњем нивоу производи најмање 5.000 (пет 

хиљада) лифтова.‟‟ 

Овај услов не може испунити ни једна домаћа фирме јер се у Србији  укупно не 

угради 5000 лифтова на годишњем нивоу, стога сматрамо да је ово 

дискиминишући захтев, обзиром да је процењена вредност  набавке 

3.166.6564,00 динара без ПДВ-а. (мање од 26.000 евра) 

2. Шта се подразумева под  ‟‟ предмет набавке мора бити комплетно произведен 

код једног произвођача ‟‟  да ли то значи све компоненте уграђене у лифт морају 

бити од једног произвоиђача? 

 

 

ОДГОВОР:  
1. У конкурсној документацији на страни 6 у делу „Сертификати и гарантни 

листови“ захтева се да лифт буде серијски производ односно да произвођач 

лифта произведе најмање 5.000 лифтова годишње. Захтев није да Понуђач 

уграђује 5.000 лифтова годишње, већ да произвођач производи толико лифтова 

годишње. У току истраживања тржишта прибављене су информације о најмање 

десет произвођача лифтова који произведу више од 5.000 лифтова годишње. 

Процењена вредност набавке приказана је у Измени плана јавних набавки од 

12.07.2016. године. 

2. Под захтевом да предмет набавке мора комплетно бити произведен код једног 

произвођача, који је постављен у конкурсној документацији на страни 6 у делу 

„Сертификати и гарантни листови“, подразумева се да основни делови лифта: 

машинско постројење, кабина и врата морају бити производ једног произвођача, 

како би била постигнута пуна компатибилност уграђене опреме и отклоњена 

могућност кварова на опреми чији би узрок била некомпатибилност компоненти 

лифта. 

 

Члан Комисије 

Слободан Драшковић 


