
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/956 
Датум: 25.03.2016. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015)  

Питање заинтересованог лица(потенцијалног понуђача) од 25.03.2016 године. 

Poštovani, 
Molimo Vas za dodatna pojašnjenja u vezi pripremanja ponude za JN br. 06-1/16: 
1.   U okviru tačke 17. poglavlja V „Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu“, stoji da će se 
najpovoljnija ponuda izabrati primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“. Dalje u 
objašnjenjima stoji da se pod „najnižom ponuđenom cenom“ podrazumeva ukupno najniža 
ponuđena cena koja je ostvarena po osnovu ponuđene cene: a) mesečnog i godišnjeg 
održavanja ,  b) rezervnih delova sa ugradnjom,c) dolaska kod hitnih intervencija. 
S obzirom da se ugovor zaključuje u visini sredstava koja su unapred opredeljena (500.000,00 
din bez PDV-a), molimo Vas za pojašnjenje da li se pod ukupno ponuđenom cenom 
podrazumeva zbir cena a), b) i c)? 
2.   Da li ukupna ponuđena cena mora biti manja od 500.000,00 kako bi ponuda bila prihvatljiva, 

uključujući i cenovnik rezervnih delova sa ugradnjom, imajući u vidu da ne znači da će tokom 
trajanja ugovora biti potrebna zamena svih rezervnih delova navedenih u cenovniku? 
_________________________________________________________________ 
Број:03/956-2 
Датум: 28.03.2016 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012” ,14/2015 и 68/2015)  

Одговор заинтересованом лицу(потенцијалном понуђачу): 

Поштовани, 

Одговор на питање под тачком 1. 

Под укупно понуђеном ценом подразумева се збир цена; табела1+табела 2. 

+табела 3. како је и приказано у обрасцу структуре цене(страна 34-36 конкурсне 

документације). 

Одговор на питање под тачком 2. 

Комисија наручиоца,која спроводи предметну јавну набавку,определила се да 

објави процењену вредност јавне набавке,и она исноси 500.000 динара без ПДВ-а. 

Због специфичности предмета јавне набавке(у смислу; немогућност наручиоца да 

планира,колико ће пута да има заглављен лифт???,који ће од наведених делова 

да буде замењен???,итд) , процењена вредност биће и уговорена вредност јавне 

набавке, са најповољнијим понуђачем.Да би понуда била прихватљива, не сме 

прећи износ процењене вредности јавне набавке( без ПДВ-а),сходно члану 3.став 

1.тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

С поштовањем, 

Комисија за  ЈН 06-1/16 „Редовно одржавање и сервисирање лифтова“ 


