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Комисија наручиоца је дана 13.05.2019. године примила захтев потенцијалног понуђача за
појашњењем конкурсне документације.
Питање:

Питањa које вам овом приликом постављамо су следећа:

1. У делу конкурсне документације III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. По
ставком 21. у опису стоји Омот за календар (самолепљиви) –Молим за појашњење шта тачно треба
бити самолепљиво?
2. У ставци 18 навели сте + коверте (формат: атепкеп, штампа: 4/0)-Молим Вас за формат коверте?

3. У ставци 24. Роковници – мали молим Вас за дебљину папира, у колико боја иде штампа
листова и да ли је на свим листовима иста штампа?
4. У ставци 25.Роковници- велики датумиран – Молим Вас за спецификацију папира и корице
(дебљина) , у колико боја се штампају листови и корице, као и какав је повез?

5. У ставци 27. Блок Формат: 105х147мм, молим Вас за спецификацију у колико боја је штампа
листова , као и спецификацију папира и корица?
6. У ставци 4. Штампа рекламног банера на церади-Како би смо могли да дамо понуду молим
вас за информацију где се монтира, у којим градовима, и на којим висинама , обзиром да све
то утиче на цену.
7. У ставци 16. Билборди 4x3, 5х2,4т такође Вас молим за информацију где се монтира, у којим
градовима обзиром да то утиче на формирање цене.
Одговор:

1.Појашњење за ставку број 21, Омот за календар (самолепљив).: Крај омота је
самолепљив (дуплофан трака).
2. Ставка под бројем 18, коверте-у питању је формат: ameriken.

3. Ставка број 24, Роковници мали- 120 листова, ofsetna 90 g хартија колор 4/4, иста
штампа.
4. Ставка број 25, Роковници велики – датумирани - ofsetna, 90 g hartija, корице термо
осетљиве, еко кожа, тврд повез, шивено.
5. Ставка број 27, Блок 105 x 147 mm – штампање листова 4/0 , хартија ofsetna 70 g, корице
кунсдрук 350 g.
6. Ставка број 4, Банер на церади: У више градова , постављају се на висини до 10 метара.
7. Ставка број 16. Монтирање билборда: - Поставка се врши у више градова широм Србије.

Комисија неће мењати конкурсну документацију
Појашњење конкурсне документације ће објавити на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.
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