
СЛУЖБА  НАБАВКЕ
Телефон и факс: 011/3950-847
07-03 бр. 7/5 П6
18.02.2015. године

Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке
услуга  – Услуге штампања за потребе BBICC 2015, партија 6,  

број: ЈН ВВ 07-03 бр 7-2015 П6

У  прилогу  Вам  достављамо  одговор  Комисије  за  јавну  набавку  услуга    –
Набавка услуге штампања за потребе BBICC 2015, партија 6, број 07-03 бр 7-2015  П6,
на питање потенцијалног понуђача од 13.02.2015. године. 

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs,
линк тендери и Порталу за јавне набавке.

 С поштовањем, 

    Комисија за јавне набавке формирана 
Решењем Декана

                             број: 
07-03 бр 7/2 П6 од 14.01.2015. године

Достављено : 

- Свим потенцијалним понуђачима за које 
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69

Е пошта: dekanat  @  fon  .  bg  .  ac  .  rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs
http://www.fon.bg.ac.rs/


Комисија за јавну набавку услуга  – Набавка услуга штампања за потребе
BBICC 2015,  партија 6 , број 07-03 бр.7-2015 П6, образована решењем број 07-03 бр

7/2 П6 од 14.01.2015. године

Београд, 18.02.2015. године

Предмет:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

              Дана 13.02.2015. године примљенa  су питања потенцијалног понуђача
следећег садржаја: 

1. Питање 1. -  Навели  сте  да  рок  испоруке  не  може бити  дужи од  7  дана  од
тренутка пријема порудџбенице. Да ли ће испорука бити једнократна (целокупна
количина одједном) или сукцесивна (у зависности од потреба Наруциоца, с тим
да ће бити у року од 7 дана од пријема поруџбенице)? 

Одговор:

ИСПОРУКА ЈЕ ЈЕДНОКРАТНА (целокупна количина одједном).

2.  Питање 2. - Навели сте да је потребно доставити Бруто биланс за 2014. са 
мишљењем овлашћеног ревизора. Ми не подлежемо ревизији, па у том случују  
- да ли је довољно да директор потипише Бруто биланс? Приликом достављања
Бруто биланса - да ли је довољна субсинтетика, синтетика и класа, без 
аналитике? 

Одговор:

 ДОВОЉНО ЈЕ ДА ДИРЕКТОР ПОТПИШЕ БРУТО БИЛАНС.

 

3. Питање 3. -  За  ставке  1,6,  7,  8,  10,  13,  14,  15,  17,  18,  19,  20,  навели  сте
„Штампа: 4/0 ЦМYК + Пантоне". То онда није 4/0, него 5/0. Молимо да погледате,
па да дефинишете да ли је штампа 4/0 или 5/0? 

Одговор:

ШТАМПА ЈЕ 5/0.

4. Питање 4. -  за ставку бр. 7 Фасцикла - наведено је "штанцовање  постојећим
алатом + исецање ћошка". Имајући у виду да ми немамо алат, то ће бити израда
алата  +  штанцовање.  Међутим,  с  обзиром  да  сте  тражили  да  се  достави  и
узорак, а  ми "постојећи алат" немамо - да ли ми можемо доставити узорак неке
фасцикле из Б2 формата? 

Одговор:

 Потребно је доставити узорке у складу с конкурсном документациојом. 

5. за ставку 11 - Торбице  -  Да ли можемо да Вам доставимо торбице димензије  
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380x420мм, будући да немамо тржзену димензију? 

Одговор:

 Торбице морају бити тражених димензија. 

6. за ставку 20 - Сертификат 
- Навели сте "специјални папир по договору" - да ли можете да нам дате макар 
оквирно о ком се папиру раду? Да ли је то нпр. ребрасти папир? Палета има 
преко 60 врста папира , а цене зависе наравно од врсте папира за коју се од
- Да ли можете да нам дате димензије златотиска/блиндрука? 
- Да ли су Сертификати персонализовани или су универзални, па ћете Ви 
дописивати имена?

Одговор:

ПАПИР ЈЕ Galaxy metallic / pear white 300 гр. 
 НЕ МОЖЕМО ДА ДАМО ТАЧНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВЕЋ ЗЛАТОТИСАК/БЛИНДРУК 
ЋЕ ИЋИ СХОДНО ДИЗАЈНУ.
СЕРТИФИКАТИ СУ ПЕРСОНАЛИЗОВАНИ.

7. За ставку бр.12 Беџ -навели сте " Штампа: 4/0 ЦМYК + Пантоне". То онда није 
 4/0, него 5/0. Молимо да дефинишете да ли је штампа 4/0 или 5/0? 

Одговор:

 ШТАМПА ЈЕ 5/0.

8. За ставку бр. 11. – Торбице -  да ли можете да нам доставите димензије лого-а 
и   колико боја (потребно нам је за одређивање цене веза)? 

Одговор:

ДИМЕНЗИЈЕ ЛОГА ЋЕ БИТИ СХОДНО ДИЗАЈНУ, БОЈА ЛОГА ЈЕ 5 (СВЕ ЈЕ 5/0).

9. За ставку бр. 16 - Мајице -шта Вам тачно значи 160 гр памук по узорку? Да ли
треба да дођемо да извршимо увид у узорак?

          Одговор:

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧ  ДОСТАВИ УЗОРАК Т-SHIRT МАЈИЦЕ КОЈА ЈЕ 
САШИВЕНА ОД 160 гр. ПАМУКА.
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