ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-14/17-1:
17.02.2017.
Питање: Поштована Раденка,
Молимо Вас за пар појашњења у вези са набавком канцеларијског материјала број 40414/17.
Ставка 73, с обзиром да сте у називу артикла написали 1/100, да ли потражујете
11000 пакета са по сто фолија 11Р или 11000 фолија 11Р?
Ставка 83. књига излазних фактура није КИР него скраћено КИФ а Ви сте написали
КИР, што је ознака за књигу издатих рачуна. Дакле постоје обе и нас занима коју желите
КИФ или КИР? Напомињем да Вам је ставка 144 књига излазних фактура (КИФ), дакле
претпостављам да сте под ставком 83 ипак мислили на КИР.
Ставка 144…молимо да нам појасните шта је то, или неку фотографију…нисам
сигурна да ли мислите на постоље за стони цалендар са улошком
Ставка 122…по нашим сазнањима техничка оловка од 0.1 не постоји…најтања је
0.3, па 0.5, па 0.9, па 2мм итд., тако да имамо дилему шта да Вам понудимо
Ставка 67…. по нашим сазнањима графитна мина од 0.1 не постоји…најтања је 0.3,
па 0.5, па 0.9, па 2мм итд., тако да имамо дилему шта да Вам понудимо
Ставка 136…каква је то трака, молим детаљнији опис или фотографију, с обзиром
да не припада стандардном канцеларијском материјалу
Ставка 137… каква је то трака, молим детаљнији опис или фотографију, с обзиром
да не припада стандардном канцеларијском материјалу
Питање које се односи на ставке 2, 17,25, 142 и 143…да ли можемо донети по преклоп из
кутије табулира, односно лист као узорак као и ранијих година?
Такође Вас молим и за опис плана ГО Вождовац….картографи је немају у понуди, нити
знамо димензије које су Вам потребне за зидно издање…молим за појашњење…

Одговор: Поштована,
У вези са вашим питањима следе одговори:
-Ставка 73 А4 У-фолија са перфорацијом „Optima“ или одговарајуће – Потражујемо 11000
комада;
-Ставка 83 Књига издатих рачуна КИР – Техничка грешка (у куцању) ;
-Ставка 144 је књига излазних фактура КИФ, нисам сигурна како сте то повезали са
постољем за стони календар;
-Ставка 122 и 67 – Техничка грешка, у питању је техничка оловка 1.0 и мине за исту;
-Ставка 136 – професионална мерна трака од фибергласа са анатомским рукохватом 20
метара дужине;

-Ставка 137 - Коректор трака у оловци „155999 снопаке“ или одговарајуће, коректор за
брисање у форми оловке;
-Ставке 2,17,25,142,143 – можете доставити лист као узорак исто као и ранијих година.
Што се тиче описа плана ГО Вождовац, не постоји посебан захтев осим реалног плана ГО
Вождовац који може да се нађе на интернету. Као узорак може да се достави план на А4
формату, а димензије зидног формата ће се доставити по договору и неће бити веће од 1м
x 1м.
У вези са горе наведеним одговорима и Вашом молбом а у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама Наручилац помера датум истека рока за достављање понуда уместо
20.02.2017. године на датум 22.02.2017. године до 10 часова. Отварање понуда се такође
помера уместо 20.02.2017. године на 22.02.2017. године у 12 часова.

