
У складу са  

- чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености 
услова, у вези предметне набавке која је расписана на основу Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности број 308 од 29.03.2017., решења о формирању 
комисије број 309 од 29.03.2017., у складу са чланом 54. Закона о јавним набавкама, 
позива се за достављање понуда број 337 (извршена измена 357/1 дана 
02.02.2017., померен рок за отварање понуда са 19.05.2017. на дан 23.05.2017. у 12 
часова) од 17.05.2017., објављен у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама истог 
дана на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца 

 

ПРЕДМЕТ: додатне информације, одговори на питања ЈНМВ 1/2017 

► Заинтересовано лице је доставило Наручиоцу електронским путем дана 16.05.2017. у 
складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама захтев за додатним информацијама 
или појашњењима. 

Извод из питања:  

,,1. Да ли је образац 11 – Образац понуде потребно штампати за сваку партију посебно'' 

,,2. Модел уговора је дат само за партију 1. Да ли га треба штампати и за преостале 
две партије или не?'' 

Одговори: 

,,1. Није потребно, али треба навести на коју партију се односи образац.'' 

,,2. Модел уговора морао је постојати за сваку партију, што је додато у исправци 
конкурсне документације, која је окачена на порталу јавних набавки и веб сајту Народног 
музеја Пожаревац 

 

► Заинтересовано лице је доставило Наручиоцу електронским путем дана 17.05.2017. у 
складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама захтев за додатним информацијама 
или појашњењима. 

Извод из питања:  

,,Молим да нам појасните – Образац број 17 имате само за партију 1. 

Недостаје модел уговора за партију 2 и 3.'' 

Одговор: 

,,Модел уговора морао је постојати за сваку партију, што је додато у исправци конкурсне 
документације, која је окачена на порталу јавних набавки и веб сајту Народног музеја 
Пожаревац'' 

 


