
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ  

Број : 467/2 

28.01.2016.године  

Београд Француска 3  

Јавна набавка број 02/2016 

 

 ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке бр. 02/2016 –  

oдржавање клавира са штимовањем 

 

Дана 27.01.2016. године, достављена су питања следеће садржине: 

ПИТАЊЕ: 

--------------------------------------- 

Пословни капацитет 

Понуђач 

je 

дужан да докаже:- 

да је у периоду 2014. и 2015. година, 

једном референтном наручиоцу извршио 

услуге 

која чине предмет ове јавне набавке у износу који није мањи од 

1.700.000,00 динара 

-------------------------------- 

Postovani primetivsi ovu po meni nepravilnost i nerealno uslovljavanje koje niko od nas, koji se posteno 

bavimo stimovanjem i popravkama klavira realno ne moze ispuniti,sobzirom da ni jedan referentni 

narucilac u Srbiji nema dovoljan broj klavira da bi iznos popravki iznosio 1.700.000,00din!  Svi mi bi zeleli 

da ima takvih narucioca posla,kako bi svi posteno radili i zaradjivali! 

 

Sa postovanjem. ~Lapiano 

ОДГОВОР: 

Комисија је увидом у ваш допис накнадном провером конкурсне документације утрврдила 

да је неопходна измена конкурсне документације. 

Мења се конкурсна документација: 

1)Додаје се на страни 6. после редног броја 16 редни број 17. који гласи : 

Мала сцена –полуконцертни клавир Joseph Brodmann PE212 

2)На страни 15. Додатни услови бр.2 Пословни капацитет мења се и сада гласи  : 
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-  

 

“Понуђач је дужан да докаже: -да  је у периоду  2014. и 2015. године, као извршилац закључио 

са правним лицима најмање два уговора који су имали за предмет набавку услуге - одржавање 

клавира са штимовањем.” 

3)На страни 29.  Образац 13 мења се сада гласи: 

 

Образац 13 

Назив референтног  

правног лица: ___________________________________________________  

Седиште: ____________________________________________________  

Улица и број: _________________________________________________  

Телефон: _____________________________________________________  

Матични број: _________________________________________________  

ПИБ: ________________________________________________________  

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама, достављамо вам  

П О Т В Р Д У  

којом потврђујемо да смо са извршиоцем услуге __________________________________________ 

закључили уговор (уговоре) који је (су) имао (имали) за предмет набавку услуга - одржавање клавира са штимовањем. 

Назначити број уговора и датум закључења : 

_____________________________________________________________________________________ 

Потврда се издаје на захтев извршиоца услуге __________________________________________, седиште: 

________________________ ул. ________________________, бр. _____, ради учешћа у јавној набавци услуга - одржавање 

клавира са штимовањем, за потребе Народног позоришта у Београду (ЈН број 2/2016)  и  у друге сврхе се не може 

користити.  

Место: _____________________  

Датум: _____________________  

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује,  

                                                                                                                          Референтно правно лице  

                                                                                                                          ____________________________  

(потпис и печат овлашћеног лица)  

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце са референтне листе.  



 

 


