Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 5/18
Датум: 21.02.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), а поводом захтева за појашњењем конкурсне документације наручилац за набавку
услуге штампања 5/18 Комисија доставља појашњење конкурсне документације.
Питање:
1. Плакат А3 - на којој хартији се ради наведени плакат (тип хартије, и граматура) ? да ли је у
питању 4/0 штампа?
2. Захвалница А4 - хартија? штампа?
3. Диплома А4 - хартија? штампа?
4. Флајер А5 - која хартија? Да ли је штампа 4/0 или 4/4? Има ли савијања?
5. Визит картице - која хартија? Која штампа? да ли има пластификацију и која (1/0 или 1/1)?
6. Памучне мајице - која је граматура мајце (160г)? да ли на мајице иде штампа? У колико боја и на
колико места?
7. Дукс - иста питања као и за мајице
8. Качкет - са колико поља? да ли има штампу? у колико боја?
9. Билборд са монтажом - које је величине билборд у м2? да ли количина од 20 комада
представља 20 билборда у одређеној квадратури, или је у питању 1 билборд од 20м2?
10. Ролл уп - којих димензија? Ко обезбеђује механизам?
11. Шоља - који модел шоље? колико је запремина шоље у мл? да ли има штампу и колико боја?
12. Хемијска оловка - који тип хемијске (метална, пластична...) да ли има предвиђену штампу и у
колико боја се штампа?
13. Метална пенкала са кутијом - који тип? да ли има штампе и у колико боја? да ли има штампе
на кутији?
14. УСБ меморија - који тип? која је величина меморије (4гб, 8гб, 16гб)? да ли иде штампа и у
колико боја?
15. Кишобран - колико поља, да ли има механизам, каква је дршка, да ли има штампу?
16. Роковник Б5 - који тип, који обим страна? да ли има штампе и у колико боја?
17. Дрвена поклон кутија - молим Вас да наведете димензију, да ли има гравуру, и друге техничке
елементе?
18. Привезак - молим Вас да ближе дефинишете (димензије, штампа, ...) ?
19. Рекламна врећа - молим Вас да наведете материјал, ако је хартија која је граматура, да ли има
штампу и у колико боја?
20. Банер платно - које димензије? Који материјал? каква штампа и у колико боја?
21. ПВЦ налепнице - која је димензија и која је штампа

22. Алуминијумски рекламни рам - димензије? Штампа?
23. Рекламни пулт - који тип? димензије? Штампа?
24. ПВЦ пиктограм А4 - молим Вас да ближе дефинишете
25. Рекламни блок за писање - димензије? Хартија? Обим? Штампа?
26. Рекламна фасцикла - Димензије? Штампа? Хартија? Ко доставља алат?

Одговор:
1

Плакат A3+ 50x50 kom

2

Хартија kunstdruk 170 gr., штампа 4/0
Захвалница A4 20x60 kom

3

Хартија BIANCO 280 gr, штампа 4/0
Диплома A4 20x15 kom

4

Хартија BIANCO 280 gr, штампа 4/0
Флајер A5 16x5000 kom

5

Хартија kunstdruck 170 gr,штампа 4/4, са савијањем
Визит картице 40x100 kom

6

Хартија BIANCO 280 gr, šтампа 4/4, пластификација 1/1
Памучне мајице 5x100 kom

7

Мајица граматуре 160 gr, штампа напред и на ледјима А4 формата у 4 боје,
штампа на рукавима 9x3 cm u 3 боје
Дукс

8

Дукс граматуре 280 gr,штампа напред и на ледјима А4 формата у 4 боје
Качкет 10x20kom

9

Качкет са 5 поља, штампа на средини у колору
Билборд са монтажом

10

Билборд величине 12 m2.20 комада билборда је 20 билборда од 12 м2.
Roll-up

11

димензија 80 x 200 cm, добављач обезбеђује механизам
Шоља 4x50 kom

12

Модел шоље је ТЕО, 8,1x9,5 cm, штампа на 2 стране у 4 боје
Хемијска оловка

13

Пластична хемијска оловка, обострана штампа у 2 боје
Метална пенкала са кутијом

14

На пенкалу иде гравура, на кутију штампа у 2 боје,модел пенкале VICTOR F,
кутије ARIA
УСБ меморија

15

Дрвена флеш меморија NODE od 16 GB, гравира се
Кишобран

16

Кишобран има 8 поља,штампа се 4 поља у 4 боје,метални
механизам,пластична дршка
Роковник Б5

17

Тип ARIZONA,256 страна, штампа у 4 боје
Дрвена поклон кутија

18

Кутија за флашу, димензије 11x9,5x34,5 cm, гравира се
Привезак

19

Пластични привезак, штампа у 4 боје
Рекламна врећа

20

Пластични привезак, штампа у 4 боје
Банер платно

21

Полипропилен, 4 боје
ПВЦ налепнице

22

Димензија је у m2(у зависности од потребе), колор штампа
Луминијумски рекламни рам

23

A3, колор штампа
Рекламни пулт

24

Пластични пулт, Димензија горњег дела 78x30 cm, а доњег 41,5x82,8x85,3 cm,
колор штампа
ПВЦ пиктограм A4

25

Налепнице за обележавање(забрањено пушење, дозвољено пушење, клизав
под...)
Рекламни блок за писање

26

Блок А5,80 gr хартија, 60 страна, везан жичаном спиралом, штампа корица 4/0
пластифицирана, а листова 1/1
Рекламна фасцикла
Фасцикла 22x31 cm, Хартија BIANCO 280 gr, колор штампа, добављач набавља
алат

Питање:
Да ли се на страни 9/20 у рубрици за попуњавање цена уписују јединичне цене?
Одговор:
На страни 9/20 се уписују јединичне цене
Питање:
У оквиру додатних услова, Наручилац тражи биланс стања и успеха 2015 - 2017, обзиром да је рок
за подношење завршних рачуна за 2017. годину 28.02.2018. Молимо Наручиоца да прихвати доказ
о испуњавању услова, да је Понуђач остварио укупне пословне приходе веће од 5.000.000,00
динара, уколико је исти доказив билансима стања и успеха за 2015. и 2016. годину (БОН ЈН издат
од старне АПР)
Одговор:
Изменом конкурсне документације је дефинисано да је понуђач у периоду 2014-2016 године
остварио укупне послове приходе у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а., а као доказ се
доставља Биланс стања и успеха (2014-2016) године, БОН ЈН Образац.

Комисија за јавне набавке

