Наручилац
Културни центар Београда
Кнез Михаилова бр. 6
11000 Београд
Датум: 27.07.2016. године
Деловодни број: IX-9-2698
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге штампања каталога Октобарског
салона, број јавне набавке 1.2.8/2016

Дана 25.07.2016. године и 26.07.2016. године достављени су захтеви 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
27.07.2016. године Комисија даје следећи:

ОДГОВОР
Питање 1:
Која је сврсисходност машине за пластификацију формата 72х102 када нисте захтевали
штампарску машину 72х102?
Одговор:
С обзиром да немамо коначну припрему, и да је очекујемо тик пред рок за штампу, немамо ни
тачне димензије клапне и из тог разлога смо захтевали већу машину како бисмо се тиме
припремили и за веће димензије.
Питање 2:
Да ли сте за агрегат за парцијално лакирање мислили на додатни верк за лакирање на машини
за штампу?
Одговор:
Да.
Питање 3:
Која је величина клапне?
Одговор:
Немамо још дефинисану припрему, добићемо је тик пред рок за штампу, тако да немамо
дефинисану величину клапни.

Питање 4:
Која је величина блиндрука?
Одговор:
С обзиром да немамо решење насловне стране, не знамо тачну површину блиндрука.
Питање 5:
Ког формата треба да је графичка офсетна машина и колико боја?
Одговор:
Машина треба да буде Б1 или Б2 формата, битно је да има 5 боја.
Питање 6:
Да ли је агрегат за парцијално лакирање на машини или одвојено?
Одговор:
Додати верк на машини.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
услуге штампања каталога Октобарског салона
број јавне набавке 1.2.8/2016

