
NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU 

Broj: 5231 

Datum: 26.05.2017. godine. 

PREDMET: Pojasnjenje konkursne dokumentacije i izmena konkursne dokumentacije za 

JN br 17/2017 , računarska oprema i materijal. 

 

Pitanje: 

Poštovani, 

U Modelu ugovora, naveli ste, između ostalog (citat): 
 
Члан 3. 
Добављач се обавезује: 
- да обезбеди предметна добра квалитета назначеног у конкурсној документацији; 
- да предмет уговора изврши савесно и квалитетно; 
- да предметна добра испоручи, у року од 30 дана од закључења уговора, запакована 
према важећим стандардима за ту врсту добара на адресу наручиоца улица 
Француска 3, 11000 Београд 
- да предузме потребне радње за отклањање евентуалних примедби и запажања Наручиоца. 
Члан 4. 
Уговорена вредност овог уговора износи без ПДВ-а највише до 1.130.000,00 
динара, а са ПДВ-ом највише до (попуњава Наручилац). Порез на додату вредност плаћа 
Наручилац. 
Накнада за предметна добра утврђује се на основу цена исказаних у понуди Добављача број______ 
од ______2017. године, а према обрачуну стварно испоручених количина добара. 
Наручилац искључује могућност повећања цене. 
Наручилац се обавезује: 
- да врши контролу квантитета и квалитета испоручених добара; 
- да о евентуалним примедбама и запажањима извести Добављача. 
У случају објективне потребе, обим предмета јавне набавке може се повећати до 
5% при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.  
______________________________________________________________________________ 
Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja, odnosno pružite pojašnjenja: 

1) Da li navedeni rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora podrazumeva 
jednokratnu/istovremenu isporuku svih specificiranih dobara? 
2) U slučaju povećanja obima predmeta JN (do max. 5%), koji rok isporuke dobara je za to predviđen? 
3) U slučaju povećanja obima predmeta JN (do max. 5%), da li će se praviti Aneks ugovora, odnosno na 
koji način će naručilac "trebovati" od isporučioca dodatna dobra? 
4) U tehničkoj specifikacij, pod stavkom br. 3, navedeno je, između ostalog: 

"Mrežna kartica: PCI Gigabitna x 3 kom 

Molimo za pojašnjenje da li je u pitanju greška, ili se zahteva da "Radna Stanica 3" ima 3 (tri) Gigabitne 
mrežne kartice, sa PCI interfejsom/slotom? 
 

Odgovor: 

1) Navedeni rok podrazumeva jednokratnu/istovremenu isporuku svih specificiranih dobara. 



2) U članu 4. modela ugovora više ne stoji mogućnost povećanja obima javne nabavke, a 

izmenjena konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici 

naručioca. 
3) U članu 4. modela ugovora više ne stoji mogućnost povećanja obima javne nabavke, a 

izmenjena konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici 

naručioca. 

4) Za “radnu stanicu 3” se zahteva da ima 3 (tri) Gigabitne mrežne kartice, sa PCI 

interfejsom/slotom  

 

                                                                                                                                 Za komisiju za JN 17/2017 

                                                                                                                             Predsednik komisije 

     

                                                                                                                          ______________________ 

                                                                                                                                    Dejan Tasić 


