Брпј: 020-36/6
Датум: 14.01.2016. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1
у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга - Услуге штампе
редни брпј набавке: ЈНМВ 6/16
Наручилац је пд заинтереспванпг лица дана 11.01.2016. гпдине, путем е-маила примип
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку
услуга – Услуге штампе, редни брпј набавке: ЈНМВ 6/16, у пквиру кпјег су тражена следећа
ппјашоеоа:
Питаое: „Мoлим Вaс дa пojaснитe слeдeћe:
-дa ли припрeму дoстaвљa нaручилaц, и у кoм oблику?
-стaвкe 34 и 38 - кo oбeзбeђуje штaнцнe? Дa ли je нa кeсaмa у питaоу истa припрeмa?
-стaвкa 39 и 40 - кo oбeзбeђуje мajицe?
-стaвкa 41 - кo oбeзбeђуje мeхaнизaм?
-стaвкa 42 - кo oбeзбeђуje хeмиjскe и кoje? Нajбoљe би билa сликa, рaди фoрмирaоe цeнe.
-стaвкa 43 - дa ли je oмoт зa DVD плaстичнa кутиja, или пaпирaнa кeсицa?
-стaвкa 46 - кojих димeнзиja су шoљe?
Taкoђe Вaс мoлим дa пojaснитe дa ли je зa дoкaзивaоe дoдaтних услoвa дoвoљнa сaмo изjaвa из
КД, или je нeoпхoднo пoднeти и кoпиje дoкумeнaтa.“
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је 14.01.2016. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
Питаоа са ппјашоеоима:
Дa ли припрeму дoстaвљa нaручилaц, и у кoм oблику? Припрeму дoстaвљa нaручилaц у PDF
фoрмaту.
Стaвкe 34 и 38 - кo oбeзбeђуje штaнцнe? Дa ли je нa кeсaмa у питaоу истa припрeмa? Штaнцнe
oбeзбeђуje пoнуђaч. Зa кeсe су у питaоу три рaзличитe припрeмe.
Стaвкa 39 и 40 - кo oбeзбeђуje мajицe? Пoнуђaч oбeзбeђуje мajицe; мajицe трeбa дa буду грaмaжe
мин 250g – крaтки рукaв, oднoснo 330g – дуги рукaв.
Стaвкa 41 - кo oбeзбeђуje мeхaнизaм? Пoнуђaч oбeзбeђуje мeхaнизaм.
Стaвкa 42 - кo oбeзбeђуje хeмиjскe и кoje? Нajбoљe би билa сликa, рaди фoрмирaоа цeнe. Пoнуђaч
oбeзбeђуje хeмиjскe oлoвкe. Сликa у прилoгу.
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Стaвкa 43 - дa ли je oмoт зa DVD плaстичнa кутиja, или пaпирнa кeсицa? Oмoт DVD-a je кaртoнскa
кутиja (сa штaмпoм зa кojу нaручилaц oбeзбeђуje припрeму у PDF фoрмaту); кaрaтктeристикe кутиje
и врстa штaмпe нaвeдeнe су у кпнкурснпј дoкумeнтaциjи.
Стaвкa 46 - кojих димeнзиja су шoљe? Димeнзиja шoљe ниje битнa, у питaоу су клaсичнe шoљe зa
чaj oд мин 3dl, кoje oбeзбeђуje пoнуђaч.
Зa дoкaзивaоe дoдaтних услoвa дoвoљнa је сaмo изjaвa из Кпнкурсне дпкументације. Aкo je
пoнуђaч дoстaвиo изjaву, нaручилaц прe дoнoшeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa мпже дa oд пoнуђaчa
чиja je пoнудa oцeоeнa кao нajпoвoљниja зaтрaжи дa дoстaви кoпиjу дoкaзa o испуоeнoсти услoвa,
a мoжe и дa зaтрaжи нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa. Нaручилaц
дoкaзe мoжe дa зaтрaжи и oд oстaлих пoнуђaчa.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.
Чланпви кпмисије за јавну набавку:
Име и презиме

Пптпис

Ивана Трифунпвић Тпрпвић, члан кпмисије
Дамјан Тпманек, члан кпмисије
Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије
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