~'
/

РЕГIУБЛИКА СРБИЈА
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РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-23/ 19-9
Датум: 26.08.2019.

Бе0град
ПОЈАШЊЕЊЕ КОПКУРСПЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 2
у поступку јавне набавке мале вредности услуга - штампарије (израда публикација,
образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), редни број 1-024047-23/19

Молимо вас за појашњење следеliих ставки:

Питање 1 и 2:
БрОј 19: КОверат А са уштампаним мемОрандумОм, у дОкументацији се тражи 90г.
ГОтОве коверте пОстОје у граматури 80г и 100г. Да ли мОже да се да пОнуда за једну Од
Ове две граматуре или мОра баш на 90 г?
БрОј 20: ист0 питање ка0 п0 1).
Одговор 1 и 2:
За ставке 19 и 20 наручилац Остаје при захтеву из кОнкурсне дОкументације, пОнуђене
кОверте треба да буду у граматури 90гр.

Питање 3:
БрОј 22: КОверат са пОвратницОм (судски)
На какву пОвратницу се мисли? КОји фОрмат и папир? Да ли има штампу?
Одговор 3:
КОверат S7/ZUP/личн0 намењен пОступању у управнОм пОступку, има пОвратницу беле
бОје на задњој страни кОверте, кОја се приликОм испОруке писмена Одваја Од кОверте.
ФОрмат: Б5, папир кулер, са штампОм: назив и адреса пОшиља0ца (Рател) - Опис
фОрмата, папира и штампе дат у кОнкурснОј дОкументацији.

Питање 4:
БрОј 24: Штампање РателОвог знака на рОкОвницима - са материјалОм. Да ли књижни

блОк мОра да садржи све тражене пОдатке или је дОзвОљен0 нек0 мал0 Одступање?

УкОлик0 мОра да садржи све, мОлим0 да наведете кОји Обим страна су сви ти подаци. У
кОлик0 бојаје штампа средњег дела кљижнОг блОка - недатумиранОг?
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Одговор 4:
Наручилац Остаје при захтеву из конкурсне дОкументације, пОнуђени књижни блОк
треба да садржи еве тражене пОдатке. ПОтребно је да укупан обим етрана књижнОг блОка
буде 240, није изнет захтев наручи0ца у пОгледу обима страна кОју заузимају сви ти пОдаци.
У једнОј бОји је штампа средњег дела књишкОг блОка.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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