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На основу чл. 35. ст. 1. тач. 1) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/16/ППСОЗПП 
донете дана 08.11.2016. године под бројем 1054/04/ЈН и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 1055/04/ЈН од 08.11.2016. године, припремљена 
је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда 
за јавну набавку – Набавка материјала са услугом поправки лифтова 

ЈН-01/16/ППСОПЗПП 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 6 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара 

7 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

14 

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и 
начин преговарања 

17 

VI Образац понуде 18 

VII Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

27 

 

Укупан број страна конкурсне документације је 36 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за 
подношење понуда је члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама.Набавка се покреће у преговарачком поступку са објављивањем 
позива за подношење понуда из разлога што је наручилац у претходно 
спроведеном отвореном поступку број 19/16/ОП добио све неприхватљиве 
понуде. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/16/ППСОПЗПП су добра – Набавка материјала са 
услугом поправки лифтова  
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                                мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
 
5. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка 
материјала са услугом поправки лифтова, ЈН бр. 01/16/ППСОПЗПП - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда упућен је потенцијалном понуђачу дана 
09.11.2016. године. Последњи дан рока, односно датум и сат  за подношење 
понуда је 18.11.2016. године до 11,00 часова.Понуда која је приспела након 
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датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
Уколико је последњи дан рока нерадни дан, благовременом ће се сматрати 
понуда која је приспела до 11,00 часова првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
Понуђачи нису обавезни да доставе комплетну документацију, већ само да 
своје понуде дате у отвореном поступку 19/16/ОП учине исправним, и то на 
следећи начин: 
СЗР„DADETEC“ д.о.о., Суботица треба да поднесе доказе којима се доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75.  Тачка 1-4 Закона о јавним 
набавкама и  доказе којима се доказује испуњеност додатних услова  из члана 
76. Закона  и то: 
1)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене 
у отвореном поступку 19/16/ОП. 
 
6.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 18.11.2016. године  у 11,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица.Уколико је то нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог 
наредног радног дана у 11,30 часова. 
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Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 
7.Време и место преговарања 
Поступак преговарања одржаће се 18.11.2016. године одмах након обављеног 
поступка отварања приспелих понуда. 
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Пре почетка поступка преговарања, представници понуђача, који ће 
учествовати у поступку преговарања, дужни су да наручиоцу предају писмено 
овлашћење за учешће у поступку преговарања, издато и потписано од стране 
овлашћеног лица понуђача. 
 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од дана 
отварања понуда и окончања поступка преговарања. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/16/ППСОПЗПП су добра – Набавка материјала са 
услугом поправки лифтова  
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 42416100 Лифтови         
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
 

Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала са услугом 
поправки лифтова ,ЈН набавка број 01/16/ППСОПЗПП. 

 
I  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКЕ 

 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

 
МАТЕРИЈАЛ 

 
Јединиц
а мере 

 
Цена 
без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Цена са  
ПДВ-ом 

1. Спратни прекидач комад    

2 Релеј »или одговарајући типу ЦЗ« комад    

3. Позивни тастер „или одговарајући 
типу Клеманн« 

комад    

4. Релеј, напона 48V „или 
одговарајући типу Финдер«  

комад    

5. Виљушка, мушки и женски део комад    

6. Брава „или одговарајућа типу 
БПВ« 

комад    

7. Позивна штампана плоча „или 
одговарајућа типу КЛ« 

комад    

8. Магнетни одбојник, напон  48 V комад    

9. Летва „или одговарајућа типу ЦЗ« комад    

10. Контактор „или одговарајући типу 
РК 50А« 

комад    

11. Контактор, напон 220 V комад    

12. Ферода комад    

13. Амортизер полуаут. врата комад    

14. Плоча тип Д комад    

15. ПТЦ модул комад    

16. Регулатор брзине „или 
одговарајући типу ОБ 300« 

комад    

17. Плоча нужне вожње комад    

18. Амортизер „или одговарајући типу 
АЦЛА« 165x80 

комад    

19. Ограничитељ брзине комад    

20. Крајњи прекидач комад    

21. Напонски уређај комад    

22. Релеј „или одговарајући типу ДК« комад    

23. Клизна вођица комад    

24. Кочиони клин „или одговарајући 
типу ПР 2000« 

комад    

25. Светлосна завеса комад    

26. Дисплеј,  седмосегментни комад    
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27. Кључна кутија „или одговарајућа 
типу РВ« 

комад    

28. Гисунг 13 комад    

29. Клизач, са улошком „или 
одговарајући типу Т600« 

комад    

30. Помоћна ужетњача 450 комад    

31. Кутија ревизије+ стоп дугме+ 
утичница са лампом 

комад    

32. Дисплеј, напон 24 V „или 
одговарајући типу Матриx« 

комад    

33. Прекидач „или одговарајући типу 
ПЕ 01« 

комад    

34. Прекидач „или одговарајући типу 
ПЕ 02/2« 

комад    

35. Кочиона кутија поступног дејства комад    

36. Трансформатор управљања, 
напон 48V 

комад    

37. Фазни релеј, напон 400 V комад    

38. Интерком уређај комад    

39. Фотоћелија комад    

40 Контакт врата „или одговарајућа 
типу Т/БФ« 

комад    

41 Уљни амортизер 1000 kg „или 
одговарајући типу Јамни«  

комад    

42 Мотор врата, напон 220 V „или 
одговарајући типу ВВВФ« 

комад    

43 Отпорник „или одговарајући типу 
ФР« 

комад    

44 Филтер „или одговарајући типу 
ФР« 

комад    

45 Вага „или одговарајућа типу ИЛЦ« комад    

46 Главна ужетњача „или 
одговарајућа типу Д500x4x11« 

комад    

47 Гонг, напон 5-12 V комад    

48 Фотоћелија са два пара сензора комад    

49 Бистабилни прекидач комад    

50 Клизач „или одговарајући типу Т 
731« 

комад    

51 Дугме »СТОП« комад    

52 Спратни модул, Е-тип комад    

53 Основна плоча, „или одговарајућа 
типу КЛЦ1« 

комад    

54 Плоча за нивелацију „или 
одговарајућа типу КЛЦ02“ 

комад    

55 Резервни контактор „или 
одговарајући типу РК 50« 

комад    

56 Помоћни контактор „или 
одговарајући типу ГЛ 220« 

комад    

57 Чип за Д-тип комад    

58 Акумулаторска батерија комад    

59 Намотај магнета или одговарајући 
типа »ЦЗ« 

комад    

60 Откочни магнет „или одговарајући комад    
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типу Р42« 

61 Откочни магнет „или одговарајући 
типу Р80« 

комад    

62 Склоп кочнице комад    

63 Спратни пребацивач комад    

64 Контактор „или одговарајући типа 
Ф« 

комад    

65 Извор нужне расвете комад    

66 Пратећи висећи кабел 24 метар    

67 Уметак за врата, ужи комад    

68 Спратни чланак комад    

69 Фреквентни регулатор лифта 
7,5кW 

Комад    

70 Отпорник фреквентног регулатора комад    

71 Филтер фреквентног регулатора комад    

72 Мехнаизам затварања 
полуаутоматских врата 

комад    

73 Трафо управљања комад    

74 Фото завеса комад    

 
 

II  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Цена услуге 
без ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Цена услуге са 

ПДВ-ом 

1. Поправка спратног прекидача    

2. Поправка релеја ЦЗ    

3. Поправка позивног тастера типа 
»Клеманн« 

   

4. Поправка релеја типа »Финдер«, 
напон 48 V 

   

5. Поправка виљушке, мушки и 
женски део 

   

6. Поправка браве типа »БПВ«    

7. Поправка позивне штампане плоче 
КЛ 

   

8. Поправка магнетног одбојника, 
напон 48 V 

   

9. Поправка летве типа »ЦЗ«    

10. Поправка контактора типа »РК 
50А« 

   

11. Поправка контактора, напон 220 V    

12. Поправка фероде    

13. Поправка амортизера полуаут. 
врата 

   

14. Поправка плоча тип Д    

15. Поправка ПТЦ модула    

16. Поправка регулатора брзине типа 
»ОБ 300« 

   

17. Поправка плоче нужне вожње    

18. Поправка амортизера типа    
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»АЦЛА«, 165x80 

19. Поправка ограничитеља брзине    

20. Поправка крајњег прекидача    

21. Поправка напонског уређаја    

22. Поправка релеја ДК    

23. Поправка клизне вођице    

24. Поправка кочионих клинова типа 
»ПР 2000« 

   

25. Поправка светлосне завесе    

26. Поправка дисплеја, 
седмосегментног 

   

27. Поправка кључне кутије РВ    

28. Поправка гисунга 13    

29. Поправка клизача типа »Т600«, са 
улошком 

   

30. Поправка помоћне ужетњаче 450    

31. Поправка кутије ревизије+ стоп 
дугме+ утичница са лампом 

   

32. Поправка дисплеја типа 
»Дотматриx«, напон 24V 

   

33. Поправка прекидача ПЕ 01    

34. Поправка прекидача ПЕ 02/2    

35. Поправка кочионе кутије поступног 
дејства 

   

36. Поправка трафоа, напон 
управљања 48 V 

   

37. Поправка фазног релеја, напон 400 
V 

   

38. Поправка интерком уређаја    

39. Поправка фотоћелије    

40. Поправка контакт врата Т/БФ    

41. Поправка уљног амортизера типа 
»Јамни«, 1000 kg 

   

42. Поправка мотора врата типа 
»ВВВФ«, напон 220 V 

   

43. Поправка отпорника типа »ФР«    

44. Поправка филтера типа »ФР«    

45. Поправка ваге типа »ИЛЦ«    

46. Поправка главне ужетњаче типа 
»Д500x4x11« 

   

47. Поправка гонга, напон 5-12 V    

48. Поправка фотоћелије са два пара 
сензора 

   

49. Поправка бистабилног прекидача    

50. Поправка клизача типа »Т731«    

51. Поправка дугмета »СТОП«    

52. Поправка спратног модула Е-тип    

53. Поправка основне плоче типа »КЛЦ 
1« 

   

54. Поправка плоче за нивелацију типа 
»КЛЦ 02« 

   

55. Поправка резервног контактора 
типа »РК 50« 
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56. Поправка помоћног контактора типа 
»ГЛ 220« 

   

57. Поправка чипа за Д-типе    

58. Поправка акумулаторске батерије    

  

 
 

III  УСЛУГЕ СЕРВИСА  
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ВРСТА И ЛОКАЦИЈА ЛИФТА 

 
Цена месечног 
сервиса лифта 

без ПДВ-а 

 
Цена 

годишњег 
сервиса лифта 

без ПДВ-а 

1. Велики теретни лифт на 
електрични погон за вертикални 
превоз лица и терета, година 
производње 1975, носивост 1000кг / 
13 особа, РЈ „Дом Дудова шума“, 
Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

  

2. Путнички лифт на електрични погон 
за вертикални превоз лица и 
терета, година производње 1976, 
носивост 300кг / 4 особа, РЈ „Дом 
Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 
31, Суботица 

  

3. Путнички лифт на електрични погон 
за вертикални превоз лица и 
терета, лифт у кухињи, година 
производње 1976, носивост 300кг / 
4 особа, РЈ „Дом Дудова шума“, 
Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

  

4. Мали путнички лифт на електрични 
погон за вертикални превоз лица и 
терета, година производње 1981, 
носивост 300кг / 4 особа, зграда 
„Заштићеног“ становања, Алеја 
Маршала Тита 33, Суботица 

  

5. Велики путнички лифт на 
електрични погон за вертикални 
превоз лица и терета, година 
производње 1982, носивост 450 кг / 
6 особа, зграда „Заштићеног“ 
становања, Алеја Маршала Тита 
33, Суботица 

  

 УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а   

 ПДВ   

 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   
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Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а који не може бити дужи од 4 часа 
рачунајући од тренутка пријаве квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као и друге нерадне дане). 

Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 

наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке,  са 
спецификацијом количина и цена материјала .Понуђач документ предаје 
наручиоцу који у писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, 
понуђач не може отпочети са вршењем било какве поправке пре него што 
добије сагласност наручиоца.Понуђач је дужан да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4 сата од тренутка када је наручилац дао своју писану сагласност за 
појединачну поправку, сем изузетно у случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико се набављају из иностранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року, а све уз сагласност купца (у погледу оправданости 
разлога за продужење рока). 

Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена,  
и колики је укупан износ материјала и услуге коју наручилац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која Наручилац има право да 
средства надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају 
наведе све потребне податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да 
би наручилац могао да изврши наплату путем осигурања. 

Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба 
односно од тога где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 
 

1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 

2. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
 
На наведеним адресама Наручилац поседује следеће типове лифтова: 
 
1. Велики теретни лифт на електрични погон за вертикални превоз лица и 

терета, година производње 1975, носивост 1000кг / 13 особа, РЈ „Дом 
Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

2. Путнички лифт на електрични погон за вертикални превоз лица и терета, 
година производње 1976, носивост 300кг / 4 особа, РЈ „Дом Дудова 
шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

3. Путнички лифт на електрични погон за вертикални превоз лица и терета, 
лифт у кухињи, година производње 1976, носивост 300кг / 4 особа, РЈ 
„Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
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4. Мали путнички лифт на електрични погон за вертикални превоз лица и 
терета, година производње 1981, носивост 300кг / 4 особа, зграда 
„Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 

5. Велики путнички лифт на електрични погон за вертикални превоз лица и 
терета, година производње 1982, носивост 450 кг / 6 особа, зграда 
„Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
 

У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге поправке, 
као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно адреса 
наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру техничких спецификација), 
без обзира да ли се седиште понуђача налази у Суботици или ван Суботице. 

Услуга сервиса лифтова врши се на месечном нивоу и понуђач је обавезан 
да након сваког извршеног сервиса достави наручиоцу извештај о извршеном  
сервису. 

Понуђач је обавезан да наручиоца обавести о свим променама прописа који 
се тичу предмета набавке, као и о потреби поступања по истима а које се тичу 
вршења промена на лифтовима у циљу усклађивања са важећим 
прописима.Понуђач је дужан да наручиоца у писаној форми обавести о измени 
прописа, те да му таксативно изложи шта је све потребно преузети у циљу 
усаглашавања постојећег стања са наведеним изменама.Уколико понуђач 
благовремено не обавести наручиоца о наведеним околностима, те наручилац 
из наведених разлога претрпи штету (било материјалну, било штету која се 
манифестује у обавези искључења лифта и стављања ван функције), 
наручилац задржава право на раскид уговора. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1) да је у претходне 2 године (2014 и 2015) имао закључене уговоре 
са другим наручиоцима који су се односили на поправку и 
одржавање лифтова на електрични погон. 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
1) Списка наручилаца (потписаног и овереног од стране овлашћеног лица 
понуђача) у коме ће бити назначени наручиоци са којима је понуђач имао 
закључене уговоре у 2014. и 2015. години за одржавање и поправку лифтова. 
Такође, понуђач је дужан да достави и најмање по један уговор (фотокопију) 
који је закључен у 2014. и 2015. години, а који се односи на одржавање и 
поправку лифтова на електрични погон, као и потврду наручилаца односно 
субјеката (уколико нису обавезни да спроводе Закон о јавним набавкама) 
којима потврђују да су обавезе предвиђене наведеним уговорима и извршене 
(образац 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) -4). 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И 
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 
 
 
 
Елемент уговора о коме ће се преговарати у овом поступку је: укупна понуђена 
цена без ПДВ-а.  
Понуђач подноси писмену понуду која се записнички констатује у записнику о 
отварању понуда, након чега ће се са овлашћеним представником понуђача (у 
једном  кругу преговарања) обавити преговарање (око једног критеријума за 
избор-вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а) које ће се записнички 
констатовати у записнику о преговарању. Када се добијена цена прерачуна у 
пондере, на добијени број пондера ће се додати број пондера израчунат на 
други елемент критеријума, односно за рок  одазива на позив наручиоца у 
случају пријаве квара који је понуђен у претходно спроведеном отвореном 
поступку. 
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку се спроводи у складу са Законом и подзаконским 
актима.Један од чланова Комисије који води преговарање ће позвати понуђача 
који је поднео понуду да учествује у поступку преговарања.Поступак 
преговарања ће се обавити тао што ће један од чланова Комисије упознати 
учесника са поступком преговарања, правилима поступка.На самом отварању 
понуђач ће од Комисије добити образац на којем ће моћи да попуни евентуалну 
корекцију цене.Преговарачки поступак ће се одвијати у једном кругу у коме ће 
понуђач, у поступку преговарања, на достављеном обрасцу предати Комисији у 
затвореној коверти цену без ПДВ-а, односно евентуалну корекцију 
цене.Комисија ће након тога извршити отварање коверте и упознати присутне 
са понуђеним.О преговарању се води Записник сагласно Закону о јавним 
набавкама, а евентуална измена првобитне понуде понуђача која је унета у 
наведени записник обавезује понуђача. 
Уколико понуђач снизи своју цену током преговарања дужан је да, након 
доношења Одлуке о додели уговора,  у року од 8 дана по протеку рока за 
подношење захтева за заштиту права, Наручиоцу достави измењен (односно 
нов) Образац понуде под истим бројем који је навео у првобитном обрасцу 
понуде само повлака римско један (ако је нпр. Број понуде био 31, нова 
измењена понуда ће имати број 31-I), а да као датум на обрасцу наведе датум 
отварања и унесе нову кориговану цену.Такође,  наведени понуђач је обавезан 
да достави и, образац Техничке спецификације и образац Стуктуре цене са 
коригованим ценама који се поклапа са ценом понуђеном на самом 
преговарању и са бројем и датумом измењене понуде.  
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди. 
Остали елементи уговора не могу бити предмет преговарања. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара- 
Набавка материјала са услугом поправки лифтова , ЈН број 01/16/ППСОПЗПП 
на основу упућеног позива дана 09.11.2016. године  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка материјала са услугом поправки 
лифтова , ЈН број 01/16/ППСОПЗПП 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца 
за свако испоручено добро 
и сукцесивно извршену 
пратећу услугу поправки, уз 
који ће бити приложен 
извештај о извршеној 
испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 90 дана од дана 
отварања понуда) 

________ дана рачунајући 
од дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана 
закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара, a који 
подразумева долазак на место пријављеног 
квара и констатацију истог у року који 
назначи у понуди, а који не може бити дужи 
од 6 часова рачунајући од тренутка пријаве 
квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као 
и друге нерадне дане). Понуђач је дужан да 
пре сваке појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту поправке, материјал 
неопходан за извршење поправке, број 
норма часова потребан да се поправка 
изврши, са спецификацијом количина и 
цена материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у писаној 
форми одобрава сваку појединачну 
поправку, дакле, понуђач не може отпочети 
са вршењем било какве поправке пре него 
што добије сагласност наручиоца.Понуђач 
је дужан да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући од 
тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и под 
Надзором наручиоца. 

 Рок одазива на позив 
наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева 
долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  
________ часа рачунајући 
од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како 
радним данима, тако и у 
дане викенда, празника као 
и друге нерадне дане). 
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Рок  испоруке добара и извршења услуге је 
4  сата од тренутка када је наручилац дао 
своју писану сагласност за појединачну 
поправку, сем изузетно у случају 
компликованог квара или недостатка 
резервних делова (уколико се набављају из 
инсотранства или по наруџби) када је 
понуђач дужан да у писаном облику о томе 
обавести наручиоца уз навођење разлога 
због којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење услуге 
која је предмет уговора врши се на 
адресама наручиоца наведеним у оквиру 
техничких спецификација и модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након завршетка 
поправке Наручиоцу преда извештај у коме 
ће навести податке о томе који део је 
замењен приликом интервенције као и 
његову вредност, која пратећа услуга 
поправке је извршена, колико часова је 
понуђач провео на раду приликом поправке 
и колики је укупан износ материјала и услуге 
коју наручилац треба да плати. 
 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на 
извршене пропратне услуге поправки у року 
не краћем од 12 месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправке.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправке) које су предмет 
уговора угради оригиналне, нове резервне 
делове (материјал) и за исте обезбеди 
произвођачку гаранцију.Уколико понуђач 
није у могућности да на материјал (резервне 
делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у 
том случају дужан је да за наведена добра 
да гаранцију у дужини од најмање 12 
месеци, рачунајући од дана достављања 
извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Гаранција важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством за 
руковање. 
 

Понуђач обезбеђује 
гаранцију на извршене 
пропратне услуге поправки 
у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од 
дана достављања 
извештаја о извршеној 
испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) 
обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у 
дужини од __________ 
месеци (минимум12 
месеци), рачунајући од 
дана достављања 
извештаја о извршеној 
испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
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I  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКЕ 
 
РЕДН
И 
БРОЈ 

 
МАТЕРИЈАЛ 

 
Јединица 

мере 

 
Цена без 
ПДВ-а 

1. Спратни прекидач комад  

2 Релеј »или одговарајући типу ЦЗ« комад  

3. Позивни тастер „или одговарајући 
типу Клеманн« 

комад  

4. Релеј, напона 48V „или 
одговарајући типу Финдер«  

комад  

5. Виљушка, мушки и женски део комад  

6. Брава „или одговарајућа типу БПВ« комад  

7. Позивна штампана плоча „или 
одговарајућа типу КЛ« 

комад  

8. Магнетни одбојник, напон  48 V комад  

9. Летва „или одговарајућа типу ЦЗ« комад  

10. Контактор „или одговарајући типу 
РК 50А« 

комад  

11. Контактор, напон 220 V комад  

12. Ферода комад  

13. Амортизер полуаут. врата комад  

14. Плоча тип Д комад  

15. ПТЦ модул комад  

16. Регулатор брзине „или одговарајући 
типу ОБ 300« 

комад  

17. Плоча нужне вожње комад  

18. Амортизер „или одговарајући типу 
АЦЛА« 165x80 

комад  

19. Ограничитељ брзине комад  

20. Крајњи прекидач комад  

21. Напонски уређај комад  

22. Релеј „или одговарајући типу ДК« комад  

23. Клизна вођица комад  

24. Кочиони клин „или одговарајући 
типу ПР 2000« 

комад  

25. Светлосна завеса комад  

26. Дисплеј,  седмосегментни комад  

27. Кључна кутија „или одговарајућа 
типу РВ« 

комад  

28. Гисунг 13 комад  

29. Клизач, са улошком „или 
одговарајући типу Т600« 

комад  

30. Помоћна ужетњача 450 комад  

31. Кутија ревизије+ стоп дугме+ 
утичница са лампом 

комад  

32. Дисплеј, напон 24 V „или 
одговарајући типу Матриx« 

комад  

33. Прекидач „или одговарајући типу комад  
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ПЕ 01« 

34. Прекидач „или одговарајући типу 
ПЕ 02/2« 

комад  

35. Кочиона кутија поступног дејства комад  

36. Трансформатор управљања, напон 
48V 

комад  

37. Фазни релеј, напон 400 V комад  

38. Интерком уређај комад  

39. Фотоћелија комад  

40 Контакт врата „или одговарајућа 
типу Т/БФ« 

комад  

41 Уљни амортизер 1000 kg „или 
одговарајући типу Јамни«  

комад  

42 Мотор врата, напон 220 V „или 
одговарајући типу ВВВФ« 

комад  

43 Отпорник „или одговарајући типу 
ФР« 

комад  

44 Филтер „или одговарајући типу ФР« комад  

45 Вага „или одговарајућа типу ИЛЦ« комад  

46 Главна ужетњача „или одговарајућа 
типу Д500x4x11« 

комад  

47 Гонг, напон 5-12 V комад  

48 Фотоћелија са два пара сензора комад  

49 Бистабилни прекидач комад  

50 Клизач „или одговарајући типу Т 
731« 

комад  

51 Дугме »СТОП« комад  

52 Спратни модул, Е-тип комад  

53 Основна плоча, „или одговарајућа 
типу КЛЦ1« 

комад  

54 Плоча за нивелацију „или 
одговарајућа типу КЛЦ02“ 

комад  

55 Резервни контактор „или 
одговарајући типу РК 50« 

комад  

56 Помоћни контактор „или 
одговарајући типу ГЛ 220« 

комад  

57 Чип за Д-тип комад  

58 Акумулаторска батерија комад  

59 Намотај магнета или одговарајући 
типа »ЦЗ« 

комад  

60 Откочни магнет „или одговарајући 
типу Р42« 

комад  

61 Откочни магнет „или одговарајући 
типу Р80« 

комад  

62 Склоп кочнице комад  

63 Спратни пребацивач комад  

64 Контактор „или одговарајући тип Ф« комад  

65 Извор нужне расвете комад  

66 Пратећи висећи кабел 24 метар  

67 Уметак за врата, ужи комад  

68 Спратни чланак комад  

69 Фреквентни регулатор лифта комад  

70 Отпорник фреквентног регулатора комад  
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71 Филтер фреквентног регулатора комад  

72 Механизам затварања 
полуаутоматских врата 

комад  

73 Трафо управаљања комад  

74 Фото завеса комад  

 
II  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Цена услуге без ПДВ-а 

1. Поправка спратног прекидача  

2. Поправка релеја ЦЗ  

3. Поправка позивног тастера типа 
»Клеманн« 

 

4. Поправка релеја типа »Финдер«, 
напон 48 V 

 

5. Поправка виљушке, мушки и 
женски део 

 

6. Поправка браве типа »БПВ«  

7. Поправка позивне штампане плоче 
КЛ 

 

8. Поправка магнетног одбојника, 
напон 48 V 

 

9. Поправка летве типа »ЦЗ«  

10. Поправка контактора типа »РК 
50А« 

 

11. Поправка контактора, напон 220 V  

12. Поправка фероде  

13. Поправка амортизера полуаут. 
врата 

 

14. Поправка плоча тип Д  

15. Поправка ПТЦ модула  

16. Поправка регулатора брзине типа 
»ОБ 300« 

 

17. Поправка плоче нужне вожње  

18. Поправка амортизера типа 
»АЦЛА«, 165x80 

 

19. Поправка ограничитеља брзине  

20. Поправка крајњег прекидача  

21. Поправка напонског уређаја  

22. Поправка релеја ДК  

23. Поправка клизне вођице  

24. Поправка кочионих клинова типа 
»ПР 2000« 

 

25. Поправка светлосне завесе  

26. Поправка дисплеја, 
седмосегментног 

 

27. Поправка кључне кутије РВ  

28. Поправка гисунга 13  

29. Поправка клизача типа »Т600«, са 
улошком 

 

30. Поправка помоћне ужетњаче 450  
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31. Поправка кутије ревизије+ стоп 
дугме+ утичница са лампом 

 

32. Поправка дисплеја типа 
»Дотматриx«, напон 24V 

 

33. Поправка прекидача ПЕ 01  

34. Поправка прекидача ПЕ 02/2  

35. Поправка кочионе кутије поступног 
дејства 

 

36. Поправка трафоа, напон 
управљања 48 V 

 

37. Поправка фазног релеја, напон 400 
V 

 

38. Поправка интерком уређаја  

39. Поправка фотоћелије  

40. Поправка контакт врата Т/БФ  

41. Поправка уљног амортизера типа 
»Јамни«, 1000 kg 

 

42. Поправка мотора врата типа 
»ВВВФ«, напон 220 V 

 

43. Поправка отпорника типа »ФР«  

44. Поправка филтера типа »ФР«  

45. Поправка ваге типа »ИЛЦ«  

46. Поправка главне ужетњаче типа 
»Д500x4x11« 

 

47. Поправка гонга, напон 5-12 V  

48. Поправка фотоћелије са два пара 
сензора 

 

49. Поправка бистабилног прекидача  

50. Поправка клизача типа »Т731«  

51. Поправка дугмета »СТОП«  

52. Поправка спратног модула Е-тип  

53. Поправка основне плоче типа »КЛЦ 
1« 

 

54. Поправка плоче за нивелацију типа 
»КЛЦ 02« 

 

55. Поправка резервног контактора 
типа »РК 50« 

 

56. Поправка помоћног контактора типа 
»ГЛ 220« 

 

57. Поправка чипа за Д-типе  

58. Поправка акумулаторске батерије  

 

 

 

III УСЛУГЕ СЕРВИСА  
 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ВРСТА И ЛОКАЦИЈА ЛИФТА 

 
Цена месечног 
сервиса лифта 

без ПДВ-а 

 
Цена 

годишњег 
сервиса лифта 

без ПДВ-а 
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1. Велики теретни лифт на 
електрични погон за вертикални 
превоз лица и терета, година 
производње 1975, носивост 1000кг / 
13 особа, РЈ „Дом Дудова шума“, 
Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

  

2. Путнички лифт на електрични погон 
за вертикални превоз лица и 
терета, година производње 1976, 
носивост 300кг / 4 особа, РЈ „Дом 
Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 
31, Суботица 

  

3. Путнички лифт на електрични погон 
за вертикални превоз лица и 
терета, лифт у кухињи, година 
производње 1976, носивост 300кг / 
4 особа, РЈ „Дом Дудова шума“, 
Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

  

4. Мали путнички лифт на електрични 
погон за вертикални превоз лица и 
терета, година производње 1981, 
носивост 300кг / 4 особа, зграда 
„Заштићеног“ становања, Алеја 
Маршала Тита 33, Суботица 

  

5. Велики путнички лифт на 
електрични погон за вертикални 
превоз лица и терета, година 
производње 1982, носивост 450 кг / 
6 особа, зграда „Заштићеног“ 
становања, Алеја Маршала Тита 
33, Суботица 

  

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
I  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКЕ 
 

 
 
РЕДН
И 
БРОЈ 

 
МАТЕРИЈАЛ 

 
Јединиц
а мере 

 
Цена без 
ПДВ-а 

Остали 
трошкови 

(царина, 
трошкови 
транспорт
а и др.) без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Цена са  
ПДВ-ом 

1. Спратни прекидач комад     

2 Релеј »или 
одговарајући типу 
ЦЗ« 

комад     

3. Позивни тастер „или 
одговарајући типу 
Клеманн« 

комад     

4. Релеј, напона 48V 
„или одговарајући 
типу Финдер«  

комад     

5. Виљушка, мушки и 
женски део 

комад     

6. Брава „или 
одговарајућа типу 
БПВ« 

комад     

7. Позивна штампана 
плоча „или 
одговарајућа типу 
КЛ« 

комад     

8. Магнетни одбојник, 
напон  48 V 

комад     

9. Летва „или 
одговарајућа типу 
ЦЗ« 

комад     

10. Контактор „или 
одговарајући типу РК 
50А« 

комад     

11. Контактор, напон 220 
V 

комад     

12. Ферода комад     

13. Амортизер полуаут. 
врата 

комад     

14. Плоча тип Д комад     

15. ПТЦ модул комад     

16. Регулатор брзине 
„или одговарајући 
типу ОБ 300« 

комад     

17. Плоча нужне вожње комад     
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18. Амортизер „или 
одговарајући типу 
АЦЛА« 165x80 

комад     

19. Ограничитељ брзине комад     

20. Крајњи прекидач комад     

21. Напонски уређај комад     

22. Релеј „или 
одговарајући типу 
ДК« 

комад     

23. Клизна вођица комад     

24. Кочиони клин „или 
одговарајући типу ПР 
2000« 

комад     

25. Светлосна завеса комад     

26. Дисплеј,  
седмосегментни 

комад     

27. Кључна кутија „или 
одговарајућа типу 
РВ« 

комад     

28. Гисунг 13 комад     

29. Клизач, са улошком 
„или одговарајући 
типу Т600« 

комад     

30. Помоћна ужетњача 
450 

комад     

31. Кутија ревизије+ стоп 
дугме+ утичница са 
лампом 

комад     

32. Дисплеј, напон 24 V 
„или одговарајући 
типу Матриx« 

комад     

33. Прекидач „или 
одговарајући типу ПЕ 
01« 

комад     

34. Прекидач „или 
одговарајући типу ПЕ 
02/2« 

комад     

35. Кочиона кутија 
поступног дејства 

комад     

36. Трансформатор 
управљања, напон 
48V 

комад     

37. Фазни релеј, напон 
400 V 

комад     

38. Интерком уређај комад     

39. Фотоћелија комад     

40 Контакт врата „или 
одговарајућа типу 
Т/БФ« 

комад     

41 Уљни амортизер 
1000 kg „или 
одговарајући типу 
Јамни«  

комад     
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42 Мотор врата, напон 
220 V „или 
одговарајући типу 
ВВВФ« 

комад     

43 Отпорник „или 
одговарајући типу 
ФР« 

комад     

44 Филтер „или 
одговарајући типу 
ФР« 

комад     

45 Вага „или 
одговарајућа типу 
ИЛЦ« 

комад     

46 Главна ужетњача 
„или одговарајућа 
типу Д500x4x11« 

комад     

47 Гонг, напон 5-12 V комад     

48 Фотоћелија са два 
пара сензора 

комад     

49 Бистабилни прекидач комад     

50 Клизач „или 
одговарајући типу Т 
731« 

комад     

51 Дугме »СТОП« комад     

52 Спратни модул, Е-
тип 

комад     

53 Основна плоча, „или 
одговарајућа типу 
КЛЦ1« 

комад     

54 Плоча за нивелацију 
„или одговарајућа 
типу КЛЦ02“ 

комад     

55 Резервни контактор 
„или одговарајући 
типу РК 50« 

комад     

56 Помоћни контактор 
„или одговарајући 
типу ГЛ 220« 

комад     

57 Чип за Д-тип комад     

58 Акумулаторска 
батерија 

комад     

59 Намотај магнета или 
одговарајући типа 
»ЦЗ« 

комад     

60 Откочни магнет „или 
одговарајући типу 
Р42« 

комад     

61 Откочни магнет „или 
одговарајући типу 
Р80« 

комад     

62 Склоп кочнице комад     

63 Спратни пребацивач комад     

64 Контактор „или комад     
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одговарајући типа Ф« 

65 Извор нужне расвете комад     

66 Пратећи висећи 
кабел 24 

метар     

67 Уметак за врата, ужи комад     

68 Спратни чланак комад     

69 Фреквентни 
регулатор лифта 

комад     

70 Отпорник 
фреквентног 
регулатора 

комад     

71 Филтер фреквентног 
регулатора 

комад     

72 Механизам 
затварања 
полуаутоматских 
врата 

комад     

73 Трафо управаљања комад     

74 Фото завеса комад     

 
  
 

II  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Цена 

услуге 
без ПДВ-

а 

Остали 
трошкови 

(царина, 
трошкови 
транспорта 
и др.) без 
ПДВ-а 

 
 
 

ПДВ 

 
Цена услуге 
са ПДВ-ом 

1. Поправка спратног 
прекидача 

    

2. Поправка релеја ЦЗ     

3. Поправка позивног 
тастера типа 
»Клеманн« 

    

4. Поправка релеја 
типа »Финдер«, 
напон 48 V 

    

5. Поправка виљушке, 
мушки и женски део 

    

6. Поправка браве 
типа »БПВ« 

    

7. Поправка позивне 
штампане плоче КЛ 

    

8. Поправка магнетног 
одбојника, напон 48 
V 

    

9. Поправка летве 
типа »ЦЗ« 

    

10. Поправка 
контактора типа »РК 
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50А« 

11. Поправка 
контактора, напон 
220 V 

    

12. Поправка фероде     

13. Поправка 
амортизера полуаут. 
врата 

    

14. Поправка плоча тип 
Д 

    

15. Поправка ПТЦ 
модула 

    

16. Поправка 
регулатора брзине 
типа »ОБ 300« 

    

17. Поправка плоче 
нужне вожње 

    

18. Поправка 
амортизера типа 
»АЦЛА«, 165x80 

    

19. Поправка 
ограничитеља 
брзине 

    

20. Поправка крајњег 
прекидача 

    

21. Поправка напонског 
уређаја 

    

22. Поправка релеја ДК     

23. Поправка клизне 
вођице 

    

24. Поправка кочионих 
клинова типа »ПР 
2000« 

    

25. Поправка светлосне 
завесе 

    

26. Поправка дисплеја, 
седмосегментног 

    

27. Поправка кључне 
кутије РВ 

    

28. Поправка гисунга 13     

29. Поправка клизача 
типа »Т600«, са 
улошком 

    

30. Поправка помоћне 
ужетњаче 450 

    

31. Поправка кутије 
ревизије+ стоп 
дугме+ утичница са 
лампом 

    

32. Поправка дисплеја 
типа »Дотматриx«, 
напон 24V 

    

33. Поправка прекидача     
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ПЕ 01 

34. Поправка прекидача 
ПЕ 02/2 

    

35. Поправка кочионе 
кутије поступног 
дејства 

    

36. Поправка трафоа, 
напон управљања 
48 V 

    

37. Поправка фазног 
релеја, напон 400 V 

    

38. Поправка интерком 
уређаја 

    

39. Поправка 
фотоћелије 

    

40. Поправка контакт 
врата Т/БФ 

    

41. Поправка уљног 
амортизера типа 
»Јамни«, 1000 kg 

    

42. Поправка мотора 
врата типа »ВВВФ«, 
напон 220 V 

    

43. Поправка отпорника 
типа »ФР« 

    

44. Поправка филтера 
типа »ФР« 

    

45. Поправка ваге типа 
»ИЛЦ« 

    

46. Поправка главне 
ужетњаче типа 
»Д500x4x11« 

    

47. Поправка гонга, 
напон 5-12 V 

    

48. Поправка 
фотоћелије са два 
пара сензора 

    

49. Поправка 
бистабилног 
прекидача 

    

50. Поправка клизача 
типа »Т731« 

    

51. Поправка дугмета 
»СТОП« 

    

52. Поправка спратног 
модула Е-тип 

    

53. Поправка основне 
плоче типа »КЛЦ 1« 

    

54. Поправка плоче за 
нивелацију типа 
»КЛЦ 02« 

    

55. Поправка резервног 
контактора типа »РК 

    



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда, бр. набавке 01/16/ППСОПЗПП 

 34/36 

  

 

50« 

56. Поправка помоћног 
контактора типа »ГЛ 
220« 

    

57. Поправка чипа за Д-
типе 

    

58. Поправка 
акумулаторске 
батерије 

    

  

 
 
 

III УСЛУГЕ СЕРВИСА  
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 
ВРСТА И ЛОКАЦИЈА 
ЛИФТА 

 
Цена 

месечног 
сервиса 

лифта без 
ПДВ-а 

 
Цена 

годишњег 
сервиса 

лифта без 
ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

 
 
 
 

ПДВ 

Цена 
годишњег 
сервиса 
лифта са 
ПДВ-ом 

1. Велики теретни лифт 
на електрични погон 
за вертикални превоз 
лица и терета, година 
производње 1975, 
носивост 1000кг / 13 
особа, РЈ „Дом 
Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 
Суботица 

     

2. Путнички лифт на 
електрични погон за 
вертикални превоз 
лица и терета, година 
производње 1976, 
носивост 300кг / 4 
особа, РЈ „Дом 
Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 
Суботица 

     

3. Путнички лифт на 
електрични погон за 
вертикални превоз 
лица и терета, лифт у 
кухињи, година 
производње 1976, 
носивост 300кг / 4 
особа, РЈ „Дом 
Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 
Суботица 
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4. Мали путнички лифт 
на електрични погон 
за вертикални превоз 
лица и терета, година 
производње 1981, 
носивост 300кг / 4 
особа, зграда 
„Заштићеног“ 
становања, Алеја 
Маршала Тита 33, 
Суботица 

     

5. Велики путнички лифт 
на електрични погон 
за вертикални превоз 
лица и терета, година 
производње 1982, 
носивост 450 кг / 6 
особа, зграда 
„Заштићеног“ 
становања, Алеја 
Маршала Тита 33, 
Суботица 

     

 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
Табела 1-Материјал 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 
додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а 

 У колони 6. уписати износ ПДВ-а по јединици мере. 
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 

Табела 2-Услуге поправке 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по јединици 

мере  за сваку позицију; 
 у колони 4. уписати трошкове транспорта и друге додатне трошкове, без 

ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без 
ПДВ-а 

 у колони 5. уписати износ ПДВ-а  за сваку позицију; 
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом по јединици 

мере  за сваку позицију; 
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Табела 2-Услуге сервиса 
 у колони 3. уписати колико износи месечна цена сервиса лифта без ПДВ-

а; 
 у колони 4. уписати колико износи годишња цена сервиса лифта без 

ПДВ-а; 
 у колони 5. уписати трошкове транспорта и друге додатне трошкове, без 

ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без 
ПДВ-а 

 у колони 6. уписати износ ПДВ-а за сваку позицију; 
 у колони 7. уписати колико износи годишња цена сервиса лифта са ПДВ-

ом; 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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