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                              Јавна набавка 1.2.10 Рестаурација слика 

                                                   Питања: 

Датум: 18.05.2017 
Наш знак: 56-IB 
Универзитет у Београду 

Студентски трг 1 

11000 Београд 

Предмет: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН бр. 1.2.10/17. 
Питање бр.1: 
Како се доказује број изведених конзерваторских радова на сликама на платну. Дали је 
довољно у 
Образцу понуде само уписати број слика. 

Питање бр.2: 
Који радови се узимају у обзир у Образцу потврде о испуњености услова пословног 

капацитета (дали 
се под овим радовима подразумевају радови на сликама на платну јер се у Образцу 

понуде пондерише 
број слика а у горе наведеном Образцу потврде о испуњености услова пословног 

капацитета стоји 
вредност у динарима без ПДВ-а)? 

Питање бр.3: 
Такође није нам јасно зашто се на страни 16 тачка 17 наводи да ако су две или више 
понуда са истом 
ценом да се тада узима као најповољнија она са дужим гарантним роком, а нигде се не 
спомиње 
вредновање броја изведених рестаураторско - конзерваторских радова на сликама ма 
платну ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Oдговори 

Poštovani, 
  
U vezi sa zahtevom za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne 
dokumentacije u vezi sa postupkom javne nabavke br. JN 1.2.10/17, a u skladu sa 
članom 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 
68/2015), obaveštavamo Vas o sledećem: 
  
1) Broj izvedenih konzervatorskih radova na slikama na platnu dokazuje se 
odgovarajućom dokumentacijom koja ukazuje na obavljene radove (računi, potvrde i 
sl.), a koja se pridodaje kao prilog ponudi. 
  
2) Pod radovima koji se uzimaju u obzir u Obrascu potvrde o ispunjenosti uslova 
poslovnog kapaciteta, podrazumevaju se, kao što ste i pretpostavili, radovi na slikama 
na platnu. 
  
3) Kriterijum najpovoljnije ponude formulisan je u skladu sa čl. 85 st. 2 Zakona o 
javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).  
  
U nadi da su Vam pruženi odgovori od pomoći prilikom sastavljanja ponude, upućujem 
Vam srdačan pozdrav i ostajem na raspolaganju. 
  
S poštovanjem, 
  
Vladimir 
  

 


