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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-18/2017 

Датум: 6.3.2017. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговори на питањa потенцијалних понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге одржавања лифтова у управној згради Градске општине Врачар (интерни број ЈН: 

404/2-18/2017).     

 

Питањe 1:   
 

У тексту Конурсне документације (II.1.9, страна 7.) наведено је да је неопходно да понуђач у оквиру 

понуде достави и образац ,,Изјава понуђача о обиласку лифтова“. У том смислу, молимо за 

појашњење да ли је Наручилац предвидео да овај образац понуђач сам оверава печатом и потписом 

или је потребан печат/потпис представника Наручиоца као доказ о обиласку објекта? 

 

Одговор 1:  

 

Понуђач оверава и потписује ,,Изјаву понуђача о обиласку лифтова“ након обиласка лифтова, у 

складу са наводима у Конкурсној документацији. 

 

Питањe 2:  
 

Молимо вас да наведете термин у којем можемо извршити обилазак, као и контакт податке особе 

задужене за процедуру организације обиласка објекта. 

 

Одговор 2:  

 

Обилазак лифтова можете извршити сваког радног дана од 07,30 до 15,30. Довољно је само по 

доласку обавестити раднике обезбеђења на пријавници управне зграде Градске општине Врачар о 

разлогу доласка. 

 

Питањe 3:   
 

Што се тиче доказивања власништва над возилом молимо вас да нам одговорите да ли ће 

Наручилац признати копије фактура за купљена возила као доказе правног основа поседовања 

возила? 

 

Одговор 3:  

 

Kao што је наведено у Конкурсној документацији, уколико је понуђач и власник возила довољно је 

доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе. 

У случају постојања лизинга потребно је доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе и  

фотокопију уговора о лизингу. 

За остале основе коришћења или поседовања возила од стране понуђача потребно је доставити 

фотокопију важеће саобраћајне дозволе возила и доказ о правном основу коришћења/поседовања 

возила. Под правним основом подразумевамо све доказе из којих се недвосмислено може видети да 

понуђач има право коришћења/поседовања возила чији су подаци наведени у саобраћајној дозволи.   

 

 


