
 
Број:707 
Датум:26.11.2014. 
Сремска Митровица 
 
На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени 
Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска бр. 1, 
дана 26.11.2014. године упућује 
 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 
У  поступку јавне набавке  добара - електричног малотеретног лифта 

 
Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке добара – електричног 
малотеретног лифта је поставио следећа питања: 
 
“У тендеру су дати технички подаци за класичан малотеретни лифт са једном (демонтажном) 
полицом на средини! 
А под монтажом пише да она обухвата монтажу дабл декер малотеретне кабине са две коморе, 
што није исто. Тендерска документација није исправна - треба изабрати једно од два наведена 
решења у наставку или дати неко треће решење: 
1. У техничким карактеристикама треба да пише ДАБЛ ДЕКЕР кабина (као што пише у 
обавезама монтаже) са димензијама сваке "коморе". Значи без покретне полице, јер покретна 
полица не може да формира "комору". Или поставити додатне покретне полице у свакој 
комори! 
2. Код монтаже треба да пише само КЛАСИЧНА (а не даблдекер) кабина са полицом која је 
покретна.  
Напомена: ниједно од наведених решења неће задовољити санитарне услове, јер кабина без 
кабинских врата са заједничким прилазним вратима (возног окна) не може задовољити 
санитарне услове да се не меша чисто и прљаво посуђе као што је наведено под обавезама 
монтаже (а исто се не помиње у техничким карактетистикама). 
 
Одговор:  
 

1. У техничкој спецификацији тражи се класична кабина са демонтажном полицом на 
средини висине кабине. 

 
2. У опису монтажа обухвата на страни 5. конкурсне документације уместо монтажа дабл 

декера малотеретне кабине са две коморе за чисто и прљаво посуђе треба да стоји: 
“монтажа класичне кабине са демонтажном полицом”. 

 
У  складу са наведеним питањима и одговорима биће извршене измене и допуне конкурсне 
документације и постављене на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
Истовремено биће објављено Обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 
          

Комисија за јавну набавку 
         


