Гимназија
''Јован Јовановић Змај''
Нови Сад, Златне греде 4
Број: 01-2/8-5-4
Датум: 29.05.2015
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1
1. Да ли ставке 1б и 1в, обухватају повез и испуштање 4 матурантска рада по ученику? Односно да
ли се даје јединична цена по комплету или по раду?
Одговор: Ставке 1б и 1в не обухватају штампу (испуштање) матурских радова, већ само повез
како је наведено у конкурсној документацији. Цена се исказује по примерку, а не по комплету.
Такође под ставком УКУПНО 1 - на бази 300 комплета, наведите којих комплета у којим количинама,
јер цена комплета ставке 1б и цена комплета ставке 1в нису исте, као ни њихови технички елементи
Одговор: Укупна цена се односи на збир јединичних 1а, 1б и 1в, док су количина и број
примерака у комплету дати као референтни податак за понуђача и односе на број ученика у
генерацији и број примерака по ученику.
3. Под ставком 3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ, Вас молим да дефинишете да ли се даје укупна и јединична
цена по комаду (примерку) или по штампарском табаку од 16 стр?
Одговор: Цена се исказује по штампарском табаку од 16 стр
4. Ставка 4 КОВЕРТЕ, молим Вас наведите да ли коверте доставља наручилац, или понуђач?
Уколико их доставља понуђач, молим дефинишите да ли су исте самолепљиве, са прозором или без
прозора, и сл.
Одговор: Самолепљиве коверте без прозора обезбеђује понуђач
5. Ставка 6 ВИЗИТ КАРТЕ, да ли је наведена димензија 90x100 исправна, јер стандардна димензија
визит карти износи 90x50?
Одговор: У ставци 6 се јавила грешка у техничкој спецификацији, визиткарте су димензије
90x50мм
**Направљена измена конкурсне документације са 90x100 на 90x50мм
6. ставка 7 ЦД + ЦД омот, појасните молим Вас да ли наручилац или понуђач доставља ЦД-ове? Ко
врши нарезивање садржаја на ЦД? Такође наведите у колико боја је штампа налепнице која се лепи
на ЦД? Молим Вас дефинишите која је количина у питању, јер у опису стоји 350 комада, а под укупно
сте навели количину од 1350 комада.
Одговор: ЦД доставља понуђач. Нарезивање врши понуђач. Штампа се врши директно на
принтабилни ЦД медиј, 4/0. Код количине се јавила техничка грешка и коначна количина је
1350 ком.
**Направљена измена конкурсне документације са 350 на 1350
7. Ставка 8. ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ, наведите да ли скенирање тих 6000 страна врши наручилац
или понуђач? Ког формата су странице које треба скенирати уколико то ради понуђач?
Одговор: Скенирање 6000 страна врши понуђач. Странице су у форматима од А5 до А4.
Молим Вас и да дефинишете ставке 8а, 8б, и 8в, јер се не могу збирати цене различите штампе и
различите хартије. Дакле, дефинишите колико табака које хартије и које штампе има, и наведите да
се укупно сабира по табацима, а не комадима.

Одговор: Понуђач даје понуду за штампарски табак од 16 страна у наведеном тиражу и
одговарајућој техничкој спецификацији
8. Ставка 9 са свим подставкама, и ставка 10 са свим подставкама, молим Вас да урадите исто као и
за ставку 8, јер другачије није могуће дати цену.
Одговор: Ставке 9 и 10 садрже јасно дефинисане техничке елементе и цене се исказују за
ставке 9а и 10а за целокупно идејно решење, припрему за штампу и израду ПДФ фајлова како
је и наведено у техничкој спецификацији док се ставк 9б, 9в, 10б и 10в исказују за штампарски
табак од 16 страна у наведеном тиражу и одговарајућој техничкој спецификацији као и код
ставке 8
Такође Вас подсећам, да понуде са варијантама нису дозвољене по Закону о јавним набавкама.
Одговор: Набавка није предвиђена са варијантама
Такође дефинишите и прецизирајте шта и како се сабира у укупном збиру свих ставки без ПДВа и са
ПДВом
Одговор: Све цене се исказују без ПДВ-а, док се цена са ПДВ-ом уписује само у поље где је то
наведено и захтевано конкурсном документацијом

Код техничког капацитета, молим објасните из ког разлога захтевате четворобојну машину, а тражите
већином петобојну и већу штампу? По Вашој спецификацији, више одговора шестобојна машина, те
Вас молим да овај елеменат техничког капацитета и прилагодите томе.

Одговор: Захтев за четворобојном машином је исказан са циљем гаранције капацитета и
квалитета колорне штампе, док пета и све евентуалне остале боје се могу штампати и на
једнобојним машинама, те би такав захтев био сматран дискриминишућим.

