Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
Београд, Краља Петра 46
Број: 236/19-1
Датум: 05.03.2019. године

Предмет: Одговор понуђачу на питање у вези са припремањем понуде
У поступку јавне набавке ЈН бр. 4/2019 (предмет јавне набавке су услуге штампања
промотивног материјала), као заинтересовано лице, дана 01.03.2019. године, тражили сте
појашњења и додатне информације у вези са припремањем понуде.
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, благовремено су достављане
тражене информације и појашњења.
Питање: На страни 4. (Каталог) није наведено која је врста папира (офсет или кунстдрук) и шта
значи наведени повез, да ли је то брош повез?
Одговор: За књижни блок је предвиђен офсет папир. У питању је брош повез.
Питање: На страни 4. (Програм) шта значи 9 целина, колики је обим страна наведеног
програма?
Одговор: Програм се штампа на Б3 формату који се потом савија тако да има девет
пресавијених целина, једнаких делова када се отвори. Програм нема странице, већ је у
питању један велики пресавијени формат.
Питање: На страни 4. (Брошура 1) није наведена граматура папира, и да ли брошура има
корице и ако има техничка спецификација корица?
Одговор: Предвиђен је 300гр офсет папир и за корице и за унутрашњост.
Питање: На страни 4. (Брошура 2) није наведено која је граматура папира за књижни блок и
наведено је биговање а није наведено да брошура има корице, шта се бигује?
Одговор: Ова спецификација се односи на брошуру који се као што је наведено штампа на
папиру 250 гсм кунстдрук и који се пресавија на два места.

Питање: На страни 4. (Флајер 1) није наведена граматура офсета, шта значи датум да ли је он
део припреме или иде нумерација, није наведено врста 250 грамског папира, по наведеном
значи да није флајер док има корице, а уједно нема и броја страна?
Одговор: Наведена граматура папира у спецификацији је 250 гр. Флајер нема странице, све се
штампа у наведеним димензијама формата са савијањем. Датум се односи на оријентацију
савијања формата и датум је део графичке припреме коју наручилац доставља.
Питање: На страни 5. (Флајер 2 и 3) исто као и за претходни флајер?
Одговор: Наведена граматура папира у спецификацији је 300гр (Флајер 2), однсоно 250гр
(Флајер 3). Флајери немају странице, све се штампа у наведеним димензијама формата са
савијањем.
Због измене конкурсне документације, рок за подношење понуде је продужен до понедељка,
11.03..2019. године у 10 часова.

За Комисију за јавну набавку
Слободан Јевтић, с.р.

