
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступка јавна набавке број 152/2019 

Врста предмета: Радови  

Природа и обим радова и 

основна обележја радова, 

место извршења радова, 

ознака из класификације 

делатности, односно назив 

и ознака из општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке је извођење радова на модернизацији 

лифтовског постројења у објекту Булевар краља Александра 

број 84 - дуплекс. 

Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови на уградњи 

лифтова. 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

врши се измене конкурсне документације у делу који се односи 

на критеријум за доделу уговора, на страни 30 од 68. 

 

Измењена страна 30 од 68 конкурсне документације биће 

објављенa на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца. 

Потребно је да Понуђачи припреме понуду у складу са изменом 

конкурсне документације.  

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.  

 Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 

  

  



Страна 30 од 68 

 

 
 

 26. Критеријум за доделу уговора  

 

  Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија 

понуда. Оцењивање и рангирања понуда вршиће се према следећим елементима критеријума и то: 

 
Ред. 

Бр. 
ОПИС 

Број 

пондера  

   

1. ЦЕНА 75 

2. ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ 10 

3. ГАРАНТНИ РОК 10 

4. РОК  ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА 5 

УКУПНО ПОНДЕРА: 100 

 

 

1. ЦЕНА  

 

 Код овог критеријума упоређује се укупна висина понуђене цене.  

 Највећи број пондера по овом критеријуму је 75.  

  

Број пондера по овом критеријуму израчунава се на следећи начин: 

 

Пондери по основу цене = 
75 х најнижа понуђена цена 

понуђена цена 

  

 

 2. ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ 

 

Највећи број пондера по овом критеријуму је 10. 

 

Пондери по основу техничке и технолошке предности  - ко понуди лифт 

производње KLEEMAN предвиђен за уградњу у пословне и јавне објекте (for Commercial & 

Public Buildings) са погонском машином која има 240 укључака/часу и машинском 

просторијом (MR)  добија максималних 10 пондера. 

  

 1. Лифт производње KLEEMAN ……………………………………..10 

 2. Лифтови других произвођача   ………………………………………0 

 

 3. ГАРАНТНИ РОК 

 

 Највећи број пондера по овом критеријуму је  10  пондера. 

 Понуђач који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове и монтажу добија 

максималних 10 пондера.  

 

 
Управа за заједничке послове републичких органа                                        октобар – 2019 

Београд, Немањина 22-26, ОП 152/2019 


