
 
 
 
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Комисија за јавну набавку добара – Изложбени мобилијар 
Jaвна набавка број: ИМ-4/2018 
Број: 103/21 
Датум: 13.02.2018. 

 
Предмет: додатне информације и појашњења у вези 
са јавном набавком  добара, бр. јавне набавке: ИМ-
4/2018 

 
Дана 12.02.2018 заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев за 
додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком добара – 
Изложбени мобилијар, број јавне набавке: ИМ-4/2018. следеће садржине: 
 
 

I 
ПИТАЊЕ 

 
Поштовани, 
У вези претходног питања наша сугестија је да референца буде између 5 и 10 милиона 
динара максимално. 

 
 

ОДГОВОР 
 

Наручилац је дана 10.02.2018. године објавио Измене и допуне конкурсне документације 
на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца у погледу пословног капацитета за Партију 
бр. 1.  
 

II 
ПИТАЊЕ 

 
Питање у вези партије 1 АРX X1 постаметна који се по спецификацији тражи да буде 
дужине 5000мм, желимо да укажемо да је немогуће урадити из једног комада а да буде 
лепљено стакло јер пећ (аутоклав) у којој се стакло лепи је највећи у окружењу 4400мм. 
Стога питамо у име групе понуђача да ли може да се коригује? 
 

ОДГОВОР 
 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити 
сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
 

III 
ПИТАЊЕ 

Питање у вези партије 1 АРX Б3 постамента који је дужине 6000мм исто га је немогуће 
урадити као у питању један, али због његове димензије може ли да се уради од 10мм 
без лепљења само каљено? 
 

 
ОДГОВОР 



Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити 
сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
 

IV 
ПИТАЊЕ 

  
Питање у вези партије 1 СРВ Д  је иста ситуација као са питањем 2 и 3 дужина је 5000мм. 

 
 

ОДГОВОР 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити 
сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
 

V 
ПИТАЊЕ 

 
Питање у вези партије 2 подијум захтев дизајнера и инвеститора, није добро решење за 
завржни слој МДФ дебљине 15мм, сматрамо да је то јако танко и да је случајно 
занемарена тежина експоната и посетилаца евентуално манипулативних оруђа у виду 
палетара и слично. Такође сматрамо да МДФ није добро решење јер би дошло до 
минималних осцилација које би могле да оштете завршни слој. 
Предлажемо да на тражену конструкцију иде трапезни лим, арматурна мрежа, 
брзосушећи феро бетон д = 70 -100мм па завршни слој епокси смола у боји по захтеву 
наручиоца и дизајнера. 
 

ОДГОВОР 
 
Имајући у виду статус објекта, у складу са Законом о културним добрима, делатност која 

се у објекту обавља, услове и могућности које објекат нуди у сегменту изложбне 

делатности, полазећи пре свега од архитектонских, грађевинско-конструктивних и 

других параметара које објекат чини рестриктивно прилагодљивим различитим 

техничким решењима, измена која би подразумевала „да на тражену конструкцију иде 

трапезни лим, арматурна мре\а, брзосушећи феро бетон д = 70 -100мм па завршни слој 

епокси смола у боји по захтеву наручиоца и дизајнера“ није прихватљива са наведних 

аспеката. 

Имајући у виду чињеницу да је носећи елемент платформе челична конструкција за коју 

је понуђач у обавези да изврши прорачуне у складу са којима ће бити разрађен технички 

цртеж и опредењена дебљина челичних профила, која корелира са позицијама витрина 

у којима су изложени ексонати и позицијама ексоната изложених изванн витрина, 

подсећемо да МДФ плоче немају већег утицаја на конструктивна својства платформе. 

Уколико се након изведених прорачуна утврди да је потребно додатно ојачавање међу 

слоја платформе МДФ плоче могу бити и веће дебљине од оне која је опредељена 

конкурсном документацијом.   

 
VI 

ПИТАЊЕ 
 

Да ли је потребно да сви понуђачи из групе понуђача обиђу објекат и увид у 
документацију, или је довољно да то учини само носилац понуде. 



  
 

ОДГОВОР 
 

Конкурсном документацијом (бр. 103/4 од 22.01.2018), у одељку III под називом Техничке 
карактеристике предмета набавке, у тачки 6. на стр. 50 дефинисано је на који начин се 
врши обилазак објекта и увид у расположиву документацију. Притом је експлицитно 
наведено да обиласку објекта и увиду у расположиву техничку документацију морају да 
присуствују потенцијални понуђачи који ће понуду доставити самостално или са 
подизвођачем, као и понуђачи који ће у понуди бити означени као носиоци посла 
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, 
уколико се подноси заједничка понуда, сходно члану 81. Закона о јавним набавкама. У 
складу са тим, Наручилац истиче да је довољно да носилац посла изврши обилазак 
објекта и увид у расположиву документацију у случају подношења заједничке понуде. 
 
 

 
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 

 Јасмин Паповић,  
службеник за јавне набавке, члан Комисије 

 

 


