Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-1/2016-2

Предмет: Одговор бр. 2 Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-11/2016-2 (Образована
Решењем број 3-1/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде oд 08.01.2016. године.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде за јавну набавку број 3-1/2016-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор.

Питање 1:
„Поштовани ради припремања што прецизније понуде за Вашу јавну набавку, молим да појасните
следеће:
-код ставки 3 и 18 у партији 2, молим Вас појасните која су то два прилаза (златна боја, УВ лак?)
поред стандардних 4/4 што представља фул колор. Узмите у обзир да је 6/6 штампа за лифлет,
изузетно скупа за тај производ.
- Код свих ставки у оквиру партије 1 стоји „припрема у Wordu или PDFu“. Молим Вас да
дефинишете у ком од та два облика, јер до тога зависи и тачан обим страна након прелома. Од
обима из Wordа до финалног обима након прелома, број страна зна да скочи и за 20-30%.
-Код ставке 30 у последњем реду стоји 2001 а на почетку 200 страна. Које од та два је тачно?“
Одговор 1:
-За ставку ставку 3 у партији 2, наручилац је предвидео „Образац за штампање додатка дипломе за
стари студијски програм прва страна (кунздрук сјај 100гр) А4 штампа 6/6“. Наручилац остаје при
својим захтевима.
-За ставку ставку 18 у партији 2, наручилац је предвидео „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“. Наручилац остаје при својим захтевима.
-За све ставке у партији 1, наручилац остаје при својим захтевима.
-За ставку 30 у партији 1, наручилац је предвидео Обим: до 200 страница.
Комисија за
јавну набавку 3-1/2016-2
Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.
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