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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Наручилац јавне набавке 
Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, 

Београд, www.novibeograd.rs, Орган јединице локалне самоуправе     

Врста поступка 
Jавна набавка набавке мале вредности,  

покренуа Одлуком број VII-404-1/2014-48 од 31.10.2014. године  

Предмет јавне набавке Услуга сервисирањa лифта 

Назив и ознака из општег 
речника набавки  

50750000 – Услуге одржавања лифта 

Критеријум  који Наручилац  
примењује у премету јавне 
набавке;  
Ситуација када постоје две 
или више понуда са  истом 
понуђеном ценом                                                                                                                       

Најнижа понуђена цена; 
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
наручилац ће издати наруџбеницу понуђачу који је први доставио 

своју понуду Наручиоцу 

Преузимање Позива за 
подношења понуда 

Позив за подношење понуде преузима се са Портала јавних набавки 
www.ujn.gov.rs , или интернет странице Наручиоца 

www.novibeograd.rs  

Начин подношења понуда  

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на 
начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. На коверти или кутији обавезно написати “НЕ 
ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 
ЛИФТА“ за потребе Градске општине Нови Београд, број набавке 

VII-404-1/2014-48“. На полеђини коверте или кутије написати 
назив понуђача, адресу, телефон, email адресу и име особе за 
контакт. Понуде се подносе на адресу: Градска општина Нови 

Београд, Булевар Михаила Пупина број 167, 11070 Нови Београд, 
шалтер 4 или путем поште 

Рок за подношење понуда 

Најмање 8 дана почев од дана када је Позив за доставу понуде 
објављен на  Порталу јавних набавки. Позив за доставу понуда је 

објављен на Порталу дана 03.11.2014. године. Понуде с достављају 
до 12.11.2014. године до 10:00 часова. Без обзира на начин доставе 
понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног 

датума и часа. 

Место и време и начин  
отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 12.11.2014. године у 
10:30 часова у згради ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 

167, Београд, Сала 3. Отварању понуда могу присуствовати сва 
заинтересована лица. 

Услови под којим 
представници понуђача могу 
учествовати у поступку 
овтарања понуда 

Представници понуђача могу активно учествовати у поступку 
отварању понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће 

(која морају имати број, датум и бити оверена) 

Рок за доношење Одлуке  
о додели наруџбенице 

Одлука о додели наруџбенице биће донета у року до 10 дана од дана 
отварања понуда 

Лице за контакт 
Јелена Филиповић  

Телефон: 0113106708 
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs    

Садржај понуде:  
Понуда треба да садржи обрасце 1, 2, 3, 4, 5 и 6 попуњене, потписане 

од стране одговорног лица и оверене печатом. 

 

http://www.novibeograd.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.novibeograd.rs/
mailto:javnenabavke@novibeograd.rs
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Образац број 1. 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Услуге обухвата oдржавањa лифта у периоду до краја 2014. године, од дана издавања наруџбенице од стране Наручиоца као и 
редован годишњи преглед, за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167. 

Техничке карактеристике лифта: Носивост - 630 Кг; Станица/прилаза 3/3; Погон - хидраулични; Врата - аутоматска ; Брзина  -
0,63м/с; Управљање -  јединично. 

Редовно одржавањe обухвата:  

 Преглед  постројења лифта, контролу његовог рада и сервис (испитивање рада свих елемената,чишћење и 
подмазивање). 

 Отклањање утврђених недостатака, замена неисправних и оштећених елемената лифта, поправке и хитне интервенције. 
 
Обим услуге из предходног става је следећи: 

1) МЕСЕЧНИ СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД – 2 (два) прегледа 

 У машинској кућици лифта: 
- прегледати осигураче главног вода; 
- прегледати осигураче  на групи за управљање; 
- прегледати велтилску групу на хидрауличном агрегату; 
- прегледати  исправност ужета  у каналима погонске ужетњаче; 
- прегледати ниво уља  у хидруличном агрегату; 
- очистити вентилску групу; 
- очистити под машинске кућице; 
- прегледати исправност расвете машинске кућице . 

 У возном окну: 
- прегледати исправност рада крајњих прекидача; 
- преглед исправност рада  магнетских прекидача; 
- преглед исправност и затегнутост носеће ужади и ужета регулатора брзине, те по потреби подесити;  
- прегледати исправност одбојника; 
- прегледати исправност висећег кабла;  
- прегледати исправност кабинских врата; 
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- прегледати исправност дугмета “СТОЈ“; 
- прегледати исправност аларма; 
- прегледати исправности управљања из кабине – сабирања, вожње из станице у станицу  у оба смера; 
- прегледати исправност сигнализације и расвете кабине; 
- прегледати удубљења односно избочења на предњој страни возног окна  у случају да кабина нема врата; 
- прегледати  да ли у јами возног окна има воде или других крупних предмета или нечистоће; 
- прегледати  исправност фото ћелије; 
- очистити затезач  ужета регулатора брзине; 
- подмазати вођице тега и  кабине које се подмазују; 
- прегледати исправност пригушивача врата-диктатора; 
- прегледати исправност позивних кутија и сигнализације.  
Врши се на сваки месец. 

 
2) ТРОМЕСЕЧНИ СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД – 1 (један) преглед 

 испитати моторну заштиту и подесити склопку; 

 прегледати исправност контаката лабаве ужади; 

 ревизија хватачког механизма; 

 прегледати исправност захватних направа,ужади затварача у односу на размак од контактне плоче  и подмазати исте; 

 подмазати куглични лежај на регулатору брзине; 
Врши се на свака три месеца. 
 

3) ЈЕДНОГОДИШЊИ СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНЕ АКРЕДИТОВАНЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – 1 (један) 
преглед 

 налити уље у хидраулични агрегат; 

 налити улје у кућиште електромотра; 

 опрати кућиште аксијалног лежаја и лежај, те ставити свеже мазиво; 

 подмазати механизме брава; 
Врши се једном годишње.  
 

4) ВАНДРЕДНО СЕРВИСИРАЊЕ 

 6 часова ванредног сервисирања. 
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РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
 
 

 

Резервни делови Количина 

1. Опруга на прилазним вратима 1 ком 

2. Контакт на прилазним и кабинским вратима 1 ком 

3. Носеће ролне на прилазним вратима 1 ком 

4. Носеће ролне на кабинским вратима 1 ком 

5. Сајла на прилазним И кабинским вратима 1 ком 

6. Клизачи на кабинским и прилазним вратима 1 ком 

7. Микроконтаки на вратима кабине лифта 1 ком 

8. Електромотор погона кабинских врата ВВВФ модул 1 ком 

9. Фотоћелија на вратима кабине 1 ком 

10. Позивно дугме на прилазним вратима И кабини лифта 1 ком 

11. Дугме СТОП 1 ком 

12. Дугме АЛАРМ 1 ком 

13. Дисплеј положаја кабине лифта 1 ком 

14. Електровентил погонске  групе 1 ком 

15. Стрелице смера вожње 1 ком 

16. Прекидач ревизионе вожње 1 ком 

17. Прекидач СТОЈ(печуркастог облика) 1 ком 

18. Улошци клизача кабине 1 ком 

19. Улошци клизача рама клипа 1 ком 

20. Сигурносни електроконтакти(једнополни/двополни) 1 ком 
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21. Трополне склопке 40А 1 ком 

22. Рецфилтер 48В 1 ком 

23. Магнетни давачи -моностабилни 1 ком 

24. Магнетни давачи -бистабилни 1 ком 

25. Релеј асиметрије присутности фаза 1 ком 

26. Магнет копирања возног окна 1 ком 

27. Релеји сигурности 48ВДЦ 1 ком 

28. ПТЦ модул 1 ком 

30. Елементи расвете кабине- флуо лампе 1 ком 

31. Флуо цеви 600мм снаге 18W 1 ком 

 
Понуда треба да садржи: 

1. Месечну цену одржавња лифта 
2. Тромесечни сервис 
3. Цену часа ванредног сервисираља 
4. Начин и услове плаћања 
5. Износ годишњег прегледа од стране акредитоване Контролне организације, 
6. Рок вршења услуге 
7. Гаранцију за пружене услуге, 
8. Гаранцију за уграђене делове 
9. Цена резервних делова 

 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            

Одговорно лице понуђача 
                                                                                                 

 ______________________ 
 
 

М.П. 
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Образац број 2. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Ред. 
број 

Назив 
Јед. 
мере 

Кол. 
Цена по јед. 

мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
пореза на 

додату 
вредност 

Цена по јед. 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена  
са ПДВ-ом 

1 Месечни сервисни преглед преглед 2      

2 Тромесечни сервисни преглед преглед 1      

3 
Једногодишњи сервисни преглед  од 
стране акредитоване Контролне 
организације 

преглед 1 
     

4 Вандредно сервисирање 
радни 

сат 
6 

     

5 Опруга на прилазним вратима ком. 1      

6 
Контакт на прилазним и 
кабинским вратима 

ком. 
1      

7 
Носеће ролне на прилазним 
вратима 

ком. 
1      

8 
Носеће ролне на кабинским 
вратима 

ком. 
1      

9 
Сајла на прилазним И 
кабинским вратима 

ком. 1      

10 
Клизачи на кабинским и 
прилазним вратима 

ком. 1      

11 
Микроконтаки на вратима 
кабине лифта 

ком. 1      

12 
Електромотор погона кабинских 
врата ВВВФ модул 

ком. 1      

13 Фотоћелија на вратима кабине ком. 1      

14 
Позивно дугме на прилазним 
вратима И кабини лифта 

ком. 1      

15 Дугме СТОП ком. 1      

16 Дугме АЛАРМ ком. 1      

17 Дисплеј положаја кабине лифта ком. 1      

18 Електровентил погонске  групе ком. 1      
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У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
Напомена: 
Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције на начин како је предвиђено у табели (табела мора бити у потпуности попуњена). У цену 
морају бити урачунати сви трошкови. Цена мора бити исказана у динарима. 

19 Стрелице смера вожње ком. 1      

20 Прекидач ревизионе вожње ком. 1      

21 
Прекидач СТОЈ(печуркастог 
облика) 

ком. 1      

22 Улошци клизача кабине ком. 1      

23 Улошци клизача рама клипа ком. 1      

24 
Сигурносни 
електроконтакти(једнополни/дво
полни) 

ком. 1      

25 Трополне склопке 40А ком. 1      

26 Рецфилтер 48В ком. 1      

27 Магнетни давачи -моностабилни ком. 1      

28 Магнетни давачи –бистабилни ком. 1      

29 
Релеј асиметрије присутности 
фаза 

ком. 1      

30 Магнет копирања возног окна ком. 1      

31 Релеји сигурности 48ВДЦ ком. 1      

32 ПТЦ модул ком. 1      

33 
Елементи расвете кабине- флуо 
лампе 

ком. 1      

34 Флуо цеви 600мм снаге 18W ком. 1      

УКУПНО: 
  

М.П. 
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Образац број 3.           
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број __________ од __________ 2014. године  
којом се обавезујемо да квалитетно извршимо услугу које је предмет набавке, у 
складу са наведеним условима из овог Позива, поштујући све важеће прописе и 
стандарде, на следећи начин:  

а) самостално  
б) са подизвођачем  
в) као група понуђача  

 

А) Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

 

 

Адреса и седиште понуђача:  

Матични број:  

ПИБ:  

Овлашћено лице:  

Особа за контакт: 

Email: 

Број телефона:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача:  

 

Б) Навести податке о подизвођачима  

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):  

Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

 

 

Адреса и седиште подизвођача:  

Матични број:  

ПИБ:  

Овлашћено лице:  

Број телефона: 

Email:  

Телефакс:  

Број рачуна подизвођача:  

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 
износи __________%.  

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________  
 
Напомена:  
Податке о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је овај образац копирати у 
оном броју примерака колико има подивођача и попуњен достави за сваког подизвођача 
појединачно. Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава 
подизвођачу или подизвођачима не може бити већи од 50%.  
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 В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди  

(уколико се подноси заједничка понуда):  

Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

 

 

Адреса и седиште члана групе:   

Матични број:  

ПИБ:  

Овлашћено лице:  

Особа за контакт: 

Број телефона: 

Email:  

Телефакс:  

Број рачуна члана групе:  

 
Напомена:  
Податке о  учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака 
колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника 
појединачно. 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 
 

 

 
УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 
 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ МЕСЕЧНОГ,  
ТРОМЕСЕЧНОГ И ГОДИШЊЕГ  
СЕРВИСНОГ ПРЕГЛЕДА 
(Рок се изражава у данима од дана упућеног 
позива од стране Наручиоца) 

 

РОК ИЗВРШЕЊА ВАНДРЕДНОГ 
СЕРВИСНОГ ПРЕГЛЕДА 
(Рок се изражава у сатима од момета  
упућивања позива од стране Наручиоца) 

 

ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 
 

ГАРАНТНИ РОК ЗА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

(Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање 
ће се извршити у року не дужем од 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема добра 
без рекламације и испостављања фактуре) 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
(не може бити краће од 30 дана) 
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У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 

                                                                                                                     
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОБАВЕЗЕ ПОНУЋАЧА  
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
I. Право на учешће у поступку јавне набавке има Понуђач ако испуњава 

обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама:  
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
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;  

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији 

Докази:  
Изјава о испуњености услова из чланова 75. Закона о јавним набавкама 

(Образац број 4), попуњена и оверена од стране одговорног лица понуђача, 
адекватно замењује документацију потребну као доказ о испуњености горе 
наведених тачака од 1) до 4).  

Докази из тачака 2), 3) и 4) не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда, а поред тога доказ из тачке 3.мора бити издат после објављивања/слања 
позива за подношење понуда. 
 

II. Обавеза је понуђача да се у раду придржава обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине.  

Докази: 
Потписана и оверена Изјава у Обрасцу број 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од 
понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати да достави на увид 
оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. 
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Образац број 4. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
На основу члана 77. и члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/2012), у предмету јавне набавке мале вредности број VII-404-
1/2014-48 од 31.10.2014. године, дајем изјаву под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, да: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 
 
испуњава услове из члана 75.Закона о јавним набавкама и услове утврђене овом 
Позивом за подношење понуда. 

 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 
                                                                                                 ______________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Упутство: 

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава 
понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и 
за носиоца посла групе понуђача). 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац број 5. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

У складу са Закона о јавним набавкама, а у предмету јавне набавке мале 
вредности број VII-404-1/2014-48 од 31.10.2014. године, 

 

Понуђач: 

 

 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао 
обавезе које прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада и заштити животне средине. 

 

 

 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 
______________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

М.П. 
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Образац број 6. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 
У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама, у 

предмету јавне набавке мале вредности број VII-404-1/2014-48 од 31.10.2014. 
године, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 
је своју понуду број _______________ од _______________ поднео независно без 
договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 
 
 
______________________________________________________________________ 
(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 
 

 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 
                                                                                                 ______________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Образац број 7. 

ПП Образац 
................................................. 
Место за печат Наручиоца 

НАРУЧИЛАЦ:  
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД  
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БРОЈ 167  
11070 НОВИ БЕОГРАД 
 

НЕ ОТВАРАЈ 
Понуда за јавну набавку мале вредности: Услуга сервисирањa лифта, за потребе 
Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-
48 од 31.10.2014. године 

 
ПОНУЂАЧ: 
 
............................................................................................................................................. 
(Назив понуђача) 
 
............................................................................................................................................. 
(Адреса понуђача) 

 
................................................................................................................................. 
(Матични број и ПИБ) 

 
................................................................................................................................. 
(Име и презиме особе за контакт, функција, телефоn и email) 
 
 
ПОДИЗВОЂАЧ: 
 
............................................................................................................................................. 
 
СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

М.П. 
 
Упутство: 
Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и 
учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема 
подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају. 

 


