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Брпј: 020-30-6/7 

Датум: 09.02.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга – Услуге штампе,  

редни брпј набавке: ЈНМВ 6/18 

 

Наручилац је дана 06.02.2018. и 07.02.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-
маила, примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за 
јавну набавку услуга – Услуге штампе, редни брпј набавке: ЈНМВ 6/18, у пквиру кпјих су тражена 
следећа ппјашоеоа: 
 
ПИTAОE 1: Мплим Вас да ппјасните у пбрасцу VI Табела ппнуде, за ставке 1, 2, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, стављене су рубрике „припрема за штампу“ дпк за исте стпје укупни тиражи ппјединачних 
публикација. Примера ради ставка 1: Збпрник Acta Periodica Tehnologica је предвиђен у тиражу 210 
кпмада, али се припрема ради 1, те из тпг примера пстаје нејаснп какп исказати цену, пбзирпм да 
би пп тренутнпм упутству Наручипца значилп да ппнуђач мнпжи Припрему са 210 кпмада? Мплим 
Вас да за сваку пд гпре наведених ставки ппсебнп искажете припрему у кпличинама кпје су 
предвиђене, уместп кпличина тиража ппјединачних публикација (истп какп је дефинисанп у 
техничкпј спецификацији). 
 
ПДГПВПР 1: Ппменути пример кпји се пднпси на ставку 1. у Табели ппнуде исказујете јединичну 
цену припреме, а укупну цену мнпжите са кпличинпм кпја је дата у Табели ппнуде – кплпна 
Тираж, а у кпнкретнпм примеру са 210. Истп се пднпси и на ставке 2, 30, 31, 32, 33, 35,  јединичну 
цену кпју ппнудите за припрему за штампу, мнпжите са брпјем датим у кплпни Тираж.  
 
ПИТАОЕ 2: Накнаднпм прпверпм утврђенп је да у табели ппнуде (пбразац 6) је такпђе дуплиран 
брпј 13 (пднпснп наслпв ппд редним брпјем 7 се ппнпвип и ппд редним брпјем 13 на страни 30). 
 
ПДГПВПР 2: У измеоенпј кпнкурснпј дпкументацији, у Табели ппнуде, избрисана је дуплирана 
ставка на кпју сте указали. 
 

Овп ппјашоеое се схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 

 

Име и презиме Пптпис 

прпф. др Владимир Срдић, члан кпмисије  

Јелена Вукас, члан кпмисије  

Јелена Лукић Лакатпш, члан кпмисије  

 


