
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 310/5-1 

Датум: 5.05.2014. 

Jaвна набавка број: РО-6/2014 

 

Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком 

добара – рачунарска опрема 

 

Дана 30.04.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs упућено је питање 
у вези са јавном набавком добара – рачунарска опрема (РО-6/2014) следеће садржине: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
Да ли се у Референц листи и у потврди попуњавају износи без ПДВ или са ПДВ? 
 
ПИТАЊЕ 2: 
Да ли се уместо броја, датума и износа уговора у Референц листи и потврди могу 
попунити наведени подаци, али са фактура? 
 
ПИТАЊЕ 3: 
Да ли је потребно доставити Техничку спецификацију понуђене опреме и уколико јесте, 
да ли иста може бити достављена на енглеском језику? 
 
ПИТАЊЕ 4: 
Замолили бисмо Вас да нам потврдите да понуђач у понуди не доставља Писмо о 
намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, него само 
Образац XII на страни 40 конкурсне документације попуњен, печатиран и потписан? 
 
ПИТАЊЕ 5: 
Који је рок важности уговора? 
 
ПИТАЊЕ 6: 
Замолили бисмо Вас да нам потврдите да се Наручилац обавезује да наручи све количине 
захтеване конкурсном документацијом? 
 
 
На постављена питања, Наручилац, Народни музеј у Београду даје следеће одговоре: 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 
Сходно одредбама Закаона о јавним набавкама, у Референц листи и у потврди 
попуњавају се износи без ПДВ. 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 
Уколико потенцијални понуђач за одређену испоруку, у траженом периоду, није 
закључивао уговоре већ посао реализовао на основу фактура, у Референц листи и у 
потврди уносе се подаци (број, датум, износ) са потписаних фактура. 
 

mailto:admi@narodnimuzej.rs


ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3: 
Доставља се Техничка спецификација која прати предметну опрему у складу са 
утврђеним стандардима произвођача опреме уз обавезан део на српском језику, сачињено 
за домаће тржиште. 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4: 
Потенцијални понуђач је у обавези да достави, како је предвиђено конкурсном 
документацијом, оригинал банкарске гаранције за озбиљност понуде у висини од 2% од 
вредности понуде, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
права на приговор, са роком важности који мора трајати најмање колико и важење понуде 
и потписан и оверен Образац XII којим потврђује да ће уколико буде изабран као 
најповољнији понуђач, у року од 8 дана од дана потписивања уговора, доставити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности посла из 
уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 
приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног 
посла 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 5: 
Уговор важи до испуњења обавеза уговорних страна, односно квалитативно-
квантитавном предајом предмета уговора и исплатом уговорене цене. 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 6: 
Спецификација рачунарске опреме сачињена је на основу  анализе цена на тржишту и 
процењеном вредношћу за набавку предметне опреме на основу које је сачињен 
Финансијски план и План јавних набавки за 2014. годину. 
С тим у вези, Наручилац, Народни музеј набавку рачунарске опреме може извршити до 
процењене вредности за предметну набавку. 
 
 
 
 
 
 

председник Комисије 
Гордана Грабеж 

 


