Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450. 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-9/2015-2
Предмет: На Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке бр. 3-9/2015-2, Комисија за јавну набавку, образована
Решењем број 3-9/2015-3, доставља Вам одговор:
Питање:
„Поштовани молимо Вас да нам дате објашњења за следеће ставке јавне набавке мале вредности бр.39/2015-2 партија 2:
- ставка 1. Картони за одговоре на пријемном испиту - формат, материјал, боја штампе
- ставка 2. Меморандум - боја штампе
- ставка 3. Образац за штампање додатка дипломе за стари студијски програм - формат, боја штампе
- ставка 9. Образац бр. 15/8 Инвентарни картон Л - формат, материјал, боја штампе
- ставка 10. Образац бр. 15/35 Карта књиге - формат, материјал, боја штампе
- ставка 11. Образац бр. 15/33 Карта корисника - формат, материјал, боја штампе
- ставка 12. Картон за часописе - формат, материјал, боја штампе“

Одговор:
Наручилац је одговорио на постављена питања у исправци спецификације и конкурсна документација
ће бити измењена у овом делу.
Ред.
бр.

Опис

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
пдв-а

1
1

2
Картони за одговоре на пријемном
испиту,картон 350gr, лепи се дуплофан
на две позиције + перфорација на две
позиције димензије 22,6цм х 20,3цм

3
ком

4
1000

2

Меморандум (кунздрук мат 90гр) А4 ,
штампа 3/0
Образац за штампање додатка
дипломе за стари студијски програм
прва страна (кунздрук сјај 100гр) А4
штампа 6/6
Образац дипломе за старе студенте
основних студија (мат кунздрук 300гр,
боја 4/0 са мутацијом имена и делова
текста, димензије 30х42цм)

ком

9500

ком

500

ком

500

ком

100

ком

250

ком

1000

ком

100

3

4

5

6

7

8

Образац дипломе за студ.
Специј.здравс. студија (биндакот
250гр, боја 2/0, димензије 35х25цм)
Образац дипломе за студ. Специј.
Студија (биндакот 250гр, боја 2/0,
димензије 35х25цм)
Вежбанка за полагање пријемног
испита А4 ВК 100листова, корице 2/0
папир 200гр, повез кламер
Индекс за специјализанте- здравствена
специјализ. (обим 44стр., форзец,
лепенка од 1,5мм, платно за пресвлаку
квалитета „скивретекс“ или
„релутекс“, боја тегет, на корици сито
штампа 1 боја златна, књижни блок
штампа 1/1, папир офсет 80гр, за
форзец офсетна 140гр)

1

5

Укупна
цена без
пдв-а у рсд
6

Укупна
цена са
пдв-ом у
рсд
7
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9

10

11

12

Образац бр. 15/8 L Инвентарни картон
картон 350гр, штампа 1/1, 5мм бушење
рупе, димензије 7,4цм х 12,4цм
Образац бр. 15/35 Карта књиге, картон
350гр, штампа 1/1, димензије 12,2цм х
8,4цм
Образац бр. 15/33 Карта корисника,
картон 350гр,израда алата,
штанцовање и лепљење на две
позиције, затворен формат, штампа 1/1
димензије 13,3цм х 10,0цм (исечак
3,0цм х 1,5цм)
Картон за часописе, картон 350гр,
штампа 1/1, димензије 15,3цм х 19,9цм

ком

500

ком

500

ком

200

ком

200

13

Коверат 11x 23 (бели, мат,
самолепљив, без прозора, са
наштампаним логом) 2/0

ком

3300

14

Коверат 11x 23 (бели, мат,
самолепљив, са десним прозором и
наштампаним логом) 2/0

ком

1200

15

Коверат 16 x 23 (бели, мат,
самолепљив, без прозора, са
наштампаним логом) 2/0

ком

2000

16

Коверат 23 x 33 (бели, мат,
самолепљив, без прозора, са
наштампаним логом) 2/0
Лифлет:
*формат-отворен 23,5цм х 16,5цм
*затворен формат 11,5цм х 16+,5цм
*штампа-6/6
*папир 170гр-мат кунстдрук
*дорада-једно савијање
Образац за штампање додатка
дипломе за стари студијски програм
друга страна (кунздрук сјај 100гр) А4
штампа 2/0

ком

1100

ком

1000

ком

1000

17

18

УКУПНА НУМЕРИЧКА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 2:
СЛОВИМА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА 2:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ ПАРТИЈА 2:

Скенирани прикази биће објављени у прилогу Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку бр. 3-9/2015-2
У Београду,
дана 08.05.2015.год.
Доставити: Заинтересованом лицу
Објавити: www.portal.ujn.gov.rs и www.pharmacy.bg.ac.rs
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