
Наручилац
Библиотека града Београда
Кнез Михаилова бр. 56
11000 Београд
Датум: 10.03.2017. године
Деловодни број: 04-58

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге штампања, број јавне набавке
1.2.2/2017

Дана 07.03.2017. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана
10.03.2017. године Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Питање 1 :
Molimo narucioca da za sledece redne brojeve iz KD da objasnjenje i eventualno posalje uzorke kako
bi mogli pripremiti prihvatljivu ponudu.

1. Da li su kolorne strane u bloku ili se ubacuje na različita mesta?
Koje strane su kolorne?

2. Koje strane su kolorne?
8. uzorak-ili pojasnjenje (fabriano nije vrsta hartije nego naziv proizvodjaca)
9. Koja je površina blindruka ?

18. Uzorak-ili pojasnjenje
19. uzorak-ili pojasnjenje

Одговор:
За позицију под редним бројем 1. из објашњења се види да су колори груписани на 48 страна,
што значи у 3 табака. Такође, колори се штампају на кнст 130gr, а остали табаци на офсетном
папиру.

За позицију под редним бројем 2. из објашњења се види да колорне стране нису груписане,
што значи да је цела књига у колору, а и табаци за штампу су на кнст 130gr.



За редни број 8. У питању је специјални папир са структуром (250 gr), произвођачи могу бити
„Fabriano, Fedrigoni” и др.

За позицију број 9 – кесе, површина блиндрука је круг пречника 10cm.

За позиције 18. и 19. дати су битни подаци, такође у склопу конкурсне документације постоји
фотографија материјала, а може се извршити и увид у узорак.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –

број јавне набавке 1.2.2/2017
образована Решењем бр. 04-20 од 20.02.2017. године


