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Број: 1-02-4047-23/19-17
Датум: 02.09.2019.

Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15: у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУПИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Врши се измена и допуна конкурсне документација за јавну набавку штампарије (израда
публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), редни број
1-02-4047-23/19, у складу са додатним појашњењима и то
на следећи начин:

Код ставке 24 „Штампање РАТЕЛО-овог знака на роковницима са материјалом" додаје се
зактев „штампа књижног блока 1/1 уједној боји" „на почетној страници се штампају лични
подаци. Сви лични подаци се штампају наједној страни. Штампаје офсет 1/0. Након тога се
штампају тражени подаци, један за другим" и„кромирана значка, дебљина до

У прилогу се налазе усклађене стране конкурсне документације 3-7 и 35-39.
Продужава се рок за подношење понуда до 06.09.2019. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, истог дана по истеку рока
за подношење понуда, односно 06.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова.
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П ВРСТА, ТЕХПИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИИА И ОПИС УСЛУГА, НА ЧИН СПРОВОТiEIbA КОИТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕТiИВАIbА Гf1РАИЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕIbА, МЕСТО
ИЗВРШЕIbА, ЕВЕПТУf1ЛПЕ ДОДА ТИЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Р.
бр.

Јединица
мере

Назив и опис
2

1

Корице за
публикацију А

1

2.

3'

Публикација А

публ кацију Б

4.

Публикација Б

5•

публ кацију В

6.

Публикација В

7

•

Картонске
фасцикле

•

Укоричене
фасцикле

8

Корицеза

3

Количина
оквирна
4

формат : 275х210 тт
обим: 2 листа-корице
материјал: кунстдрук 350 гр/м2
штампа: 4/4
повез: броширан повез, УВ лак

комада

500

формат : 275х210 тт
обим: 160-180 страна
г
материјал: кунстдрук 130 гр/м
штампа: 4/4
повез: шивено + броширан повез

комада

500

формат : 275х210 тт
обим: 2 листа-корице
материјал: кунстдрук 350 гр/м2
штампа: 4/4
повез: броширан повез, лакиран

комада

300

комада

300

комада

300

комада

300

комада

100

комада

100

формат : 275х210 тт
обим: 64 - 84 стране
материјал: кунстдрук 130 гр/м2
штампа: 4/4
повез: шивено + броширан повез
формат : Б5
обим: 2 листа-корице
материјал: кунстдрук 350 гр/мг
штампа: 4/4
повез: броширан повез
формат : Б5
обим: 48-56 страна
материјал: кунстдрук 130 гр/м2
штампа: 4/4
повез: шивено + броширан повез
формат : 225х315 тт - штампа из Б2
материјал: кунстдрук 400 гр/м2
штампа:4/4
дорада: мат велвет пластификација + УВ лак
формат : 230х320 тт + рикна 40 мм
материјал: штампана пресвлака на 150гр мат
кунстдруку каширана на лепенку 2 мм, форзец + 3
клапне
штам п а: 4/4

Регулаrорпд дгенцiiја за електронске копі}'никаitије и поштанске c.:i ге
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Страна 3 од 40

дорада: мат велвет пластификација + УВ лак +
округли ластиш
формат : 440х320х20 мм
материјал: каширане корице пресвлаком од
квалитетног плиша (типа Suedel luxe) unu

9

Протоколарне

имитација коже (типaNebraska) налепенку 1,9 мм

мапе

са сунђером 3 мм, форзец исто
штампа: лого Рател у боји — директна дигитална
штампа са лаком
дорада: сатенске траке у ћошковима

комада

20

Корице за блок
за писање

формат : Б5
обим: 2 листа-корице
материјал: кунстдрук 350 гр/м2
штампа: 4/0
повез: металном спиралом по дужој страни

комада

300

1 1.

Блок за
писање

формат : Б5
обим: 60 листа
материјал: кунстдрук 90 гр/м2
штампа: 3/3
повез: металном спиралом по дужој страни

комада

300

12

Меморандум
или обрасци А

формат : А4
материјал: офсет 90 гр/м2
штампа: 3/0 — Пантоне боје дефинисане за Рател

лист

10.000

13

Меморандум
или обрасци Б

формат : А4
материјал: папир за дигиталну штампу 120 гр/м2
штампа: 3/0 Пантоне боје дефинисане за Рател

лист

30.000

Папирна кеса
са ручком од
канапа - мања

формат : Б2
материјал: кунстдрук 200 гр/м'
штампа: 4/0
-дорада: савијање, биговање, лепљење, једнострана
мат пластификација са свим операцијама и
неопходним материјалом, ринглице, УВ лак

комада

300

комада

300

комада

500

комада

8.000

комада

1.000

10.

14.

формат:2Б2
15.

Папирна кеса
са ручком од
канапа - seћa

16.

Стони календар
тринаестолисни

17

Коверат са
прозором са
уштампаним

материјал: кунстдрук 200 гр/м2
штампа: 4/0
- дорада: савијање, биговање, лепљење,
једнострана мат пластификација са свим
операцијама и неопходним материјалом, ринглице
формат листа календара : 150 к 230 тт
материјал: кунстдрук 170 гр/м2, штампа: 4/4
отворени носач-шатор: каширана лепенка 1,5 мм
са штампаном пресвлаком 4/0 на кунстдруку 150
гр/м2, форзец — тониран у боји Рател, три или
више боја према достављеном дизајну
- повез: металном спиралом по дужој страни
формат : 230х110 тт
материјал: 90 гр/мZ
штампа: 3/0 — Пантоне боје дефинисане Рател

меморандумом
18.

Коверат без

формат : 230х110 тт
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Страна 4 од 40

прозора са
уштампаним

материјал: 90 гр/м2
штампа: 3/0 — Пантоне боје дефинисане Рател

меморандумом
19.

20.

Коверат А са
уштампаним
меморандумом
Коверат Б са
уштампаним
меморандумом

21.

Коверат В

22.

Коверат са
повратницом
(судеки)

формат : 230х330 тт
материјал: 90 гр/м'`
штампа: 3/0 — Пантоне боје дефинисане Рател
формат : 190х260 тт
материјал: 90 гр/м'
штампа:2/0
формат : 300х400 тт
материјал: 100 гр/м2
штампа: 3/0 — Пантоне боје дефинисане Рател
са називом и адресом пошиљаоца, са материјалом
формат : Б5
материјал: кулер 80 гр/м2
штампа: 2/0
Коверат S7/ZUP/лично намењен поступању у управном
поступку, има повратницу беле боје на задњој страни
коверте, која се приликом испоруке писмена одваја од

комада

6.000

комада

2.500

комада

500

комада

3.000

комада

100

комада

300

комада

300

комада

300

коверте.

23.

Постер штампање

формат : 700х500 тт
материјал: 130 гр/м2
штампа: 4/0
Формат: Б5, Књижни блок: одштампан је на белом
офсетном папиру, штампа 1/1, граматуре 80 г/м2 са
укупно 240 страна. Књижни блок садржи део за
уписивање личних података, календар за
2019./2020./2021. годину, месечни планер, светске
празнике за 2019. годину, уобичајене скраfiiенице у
трговини, мернејединице, информације о временским
зонама, растојање између градова у Европи и региону,

Штампање
РАТЕЛ-овог
24.

знака на
роковницима са материјалом

корисне Интернет адресе, међународне позивне бројеве
и именик. Средњи део књижног блокаје недатумиран.
На почетној страници се штампају лични подаци. Сви
лични подаци се штампају наједној страни. Штампаје
офсет 1/0. Иакон тога се штампају тражени подаци,
један за другим. Корица са ластишом, урађенаје од
термо материјала којије погодан за суви жиг. Форзец
се не штампа. Штампа средњег дела књишког блока у
једној боји.
Брендирање: лого Рател у блиндруку на предњој
корици + веб сајт на задњој корици
Додатак: метална (хромирана) значка, пречника 2цм,
дебљине 4мм, кружног облика са гравираним логоом

Рател

25.

Честитка

формат : 210х210 тт
материјал: 350 гр/м'
штампа:4/4
дорада: пластификација 1/0 + УВ лак

26.

Штампање

Кишобран са аутоматским отварањем и

Регулаторна агенција за електронске комуникац4iје и поштанске услугс
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Страна 5 од 40

27

РАТЕЛ-овог
знака на
кишобранима,
са материјалом

меканом/гуменом дршком и фибер глас
меканизмом, 8 сегмената и штампање РАТЕЛовог знака на сваком наизменичном пољу

Штампање
РАТЕЛ-овог
знака на
хемијским

Хемијска оловка од квалитетне пластике са
плавим мастилом и погодна за штампање
Брендирање: дигитална директна штампа Рател
знак са натписом

комада

300

комада

100

комада

1

комада

1

комада

20

комада

20

комада

20

комада

б

комада

300

комада

30

оловкама,са
материјалом

28

Магнет за
фрижидер

29.

Пано (ro11-up)

30.

Back wa11

31.

Пано већи

32.

Пано мањи

33.

Фотографија на
канваз платну

34.

Брендирање
аутомобила

35.

Штампање
РАТЕЛ-овог
знака на
шољама, са
материјалом

36.

Штампање
РАТЕЛ-овог
знака на прслуц
има, са

Димензија: 80к60 мм
Израда магнета за фрижидер 2D у облику дизајна
рател од силикона дебљине 3 мм са испупченом
апликацијом 2 мм и магнетом преко целе
површине са задње стране
Димензија: 120к200 у сопственој футроли, са
конструкцијом
Штампа: 4/0 у дигиталној техници и еко бојама
без мириса на поли-пропилен платну
Димензија: 489к230 цм, б сегмената, у сопственој
футроли са точкиliима

Штампа: 4/0 у дигиталној техници и еко бојама
без мириса на ПВЦ фолији кашираној на
магнетним тракама
Димензија: 200х80 цм
Штампа: 4/0 у дигиталној техници и еко бојама
без мириса на ПВЦ фолији кашираној на форекс
минималне дебљине 5 мм
Димензија: 100к80 цм
Штампа: 4/0 у дигиталној текници и еко бојама
без мириса на ПВЦ фолији кашираној на форекс
минималне дебљине 5 мм
Димензија: 100х70 цм
Штампа: у дигиталној техници и еко бојама без
мириса на канваз платну, урамљена у блинд рам,
дебљине 4цм
Штампа: 4/0 у дигиталној техници и бојама
отпорним на све временске услове са гаранцијом
квалитета, на ПВЦ фолији предвиђеној за
квалитетну ауто-графику, по аутомобилу је
максимално б м2је заступљеност штампе
Бела керамичка шоља запремине 325 мл,
димензија: 8,1 к9,5 цм са дршком и унутрашњости
у боји плавој и црвеној
Штампа: 3/0 Рател знак / обострано
Кутија: одговарајућик димензија и прозором
Прслук са капуљачом, штепани са лаганим
пуњењем, 2 цепа напред
Брендирање: везени лого Рател ширине 10 цм у
боји

Per~:iaiopнa агенцЕiја за елекгронске ком ннкдције ii гiошшнске уc:i~rc
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Страна 6 од 40

материјалом
37

Визит карте
•
двојезичне

38.

Акредитације

39.

Стона мапа

40.

Штампање
РАТЕЛ-овог
знака на додатним
батеријама за
мобилни телефон,
са материјалом

41.

Штампање
РАТЕЛ-овог
знака на
бежичним
пуњачима за
мобилни телефон,
са материјалом

формат : 85х55 тт
материјал: специјални папир типа лајнен обострани
350 гр, штампа: 4/4
Испорука сукцесивна, по 100 комада по имену
формат : 90х50 тт са заобљеним ивицама
материјал: пластика 0.9 микрона
штампа: 4/4 — дигитална / персонализована
Испорука сукцесивна, по 1 комад по имену
формат : 500х350 тт,једна страна, само израда корица
материјал: лепека 3мм пресвучена квалитетним
платном типа еко кожа, логодним за суви жиг и
штампу + широки штеп у белој боји целим обимом
подлоге
брендирање: дигитални лого у углу + блиндрук до 7цм

Додатна батерија за мобилни телефон капацитета
5000mAh
са 2 излаза за УСБ пуњач
материјал: пластика погодна за дигиталну штампу
брендирање: дигитална обострана штампа

комада

1000

комада

100

комада

150

комада

150

комада

150

Бежични пуњач за мобилни телефон, одговара за ИОС
и Андроид уређаје
материјал: пластика погодна за дигиталну штампу
брендирање: дигитална штампа

Општи услови
Услуге ћe се вршити сукцесивно тОком трајања угОвора, на Основу писанОг захтева
Паручи0ца, упућене на адресу електрОнске пОште изабранОг пОнуђача, према динамици и
кОличини кОју одреди Наручилац.
Иаручилац захтева да рОк израде и испоруке буде максималн0 7 дана Од дана
дОстављања зактева на адресу електрОнске пОште понуђача.
За сваку услугу штампања, Понуђач је у обавези да понуди гаранцију КОриснику за
штампани материјал у трајању Од најмаrае 6 месеци. У току гарантног рОка пОнуђач мОра,
без накнаде, да отклОни све евентуалне недостатке који се у0че у гарантнОм рОку, кОји су
последица слабе израде или скривених мана, а кОје нису у0чене приликОм примОпредаје.
Понуђач се обавезује, да Бе за време трајања уговора обезбедити оправдану
рекламацију у складу са понудОм. Понуђач се обавезује да ћe п0 позиву наручи0ца у рОку
Од 48 сати уважити Оправдану рекламацију. Уколико се рекламација однОси на естетску и
функци0налну исправност материјала, пОнуђач се Обавезује да на стручан начин, 0 свом
трОшку, исту врати у исправн0 стање.
Мест0 испОруке штампаник материјала је седиште Паручи0ца, улица ПалмОтиfiiева
број 2, Београд.
ИспОрука се врши радним данима и у току раднОг времена Наручи0ца, уз обавезу
претходне најаве телефоном или електрОнском поштом, најмање један дан пре испОруке.
Регулаторна агенцiзја за еЈiекгронске комvникације и поштанске ус_iуre
1lалмотиhена 2. 1 1 103 Београд. ПАК: 106306. Репуо"лика ГрбЕіја
Контакт центар Ei факс: 01 1 3242 673
w w. rate 1. rs
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОПУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПцПИ
Образац структуре цена
Коли

Једи
Р'

Назив и опис

бр
2

2.

Ко ице за
публикацију А

Публикација А

Корице за

3

• публикацију Б

4. 1lубликација Б

Корице за
•
публикацију В

5

6. 1lубликација В

7

ница
мере

1

1'

Чина

Картонске

• фасцикле

формат : 275х210 тт
обим: 2 листа-корице
материјал: кунстдрук 350 гр/м'
штаипа: 4/4
повез: броширан повез, УВ лак
формат : 275х210 тт
обим: 160 180 страна
2
маrеријал: кунстдрук 130 гр/м
штампа: 4/4
повез: шивено + броширан повез
формат : 275х210 тт
обим: 2 лисга-корице
материјал: кунстдрук 350 гр/м~
штампа: 4/4
повез: броширан повез, лакиран
формат : 275х210 тт
обим: 64 — 84 стране
материјал: кунстдрук 130 гр/м2
штампа: 4/4
повез: шивено + броширан повез
формат : Б5
обим: 2 листа-кориие
материјал: кунстдрук 350 гр/м~
иітампа: 4/4
повез: броширан повез
формат:Б5
обим: 48-56 страна
материјал: кунстдрук 130 гр/м2
штампа: 4/4
повез: шивено + броширан повез
формат : 225х315 тт — штампа из
Б2
материјал: кунстдрук 400 гр/м2
штампа:4/4
дорада: мат велвет
пласгификација + УВ лак
формат : 230х320 тт + рикна 40

рна
4

3

ком

5

Укупно
цена
без пдв

Укупно
ПДВ

Укупно
цена са ПДВ

(РСД)

(РСД)

(РСД)

6=4х5

7

8=6+7

500

ада

ком
ада

500

ком
ада

300

~а

300

ком
ада

300

ко

Јединична
цена без
пдв (Рсд)

а

300

ком
ада

100

ком
ада

100

ком
ада

20

л

мм

8

Укоричене

• фасцикле

Протоколарне
9' мапе

магери,јал: штампана пресвлака на
1 50гр мат кунстдруку каширана
на лепенку 2 мм, форзец + 3
клапне
штампа: 4/4
цорада: мат велвет
пластификација + УВ лак +
округли ластиш
формат : 440х320х20 мм
материјал: каширане корице
пресвлаком од квалитетног плиша
(типа Suedel luxe) unu имитација

коже (типа Nebraska) na лепенку
1.9мм са сунђером 3мм, форзец

_
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10.

11

12 •

13 •

14.

15.

16

1~

18

исто
гiгтампа: лого Рател у боји—
директна дигитална штампа са
лаком
цорада: сатенске траке у
fiошковима
формат:Б5
обим: 2 листа-корице
Корице за блок за
материјал: кунстдрук 350 гр/м2
писање
штампа: 4/0
повез: металном спиралом по
дужој страни
формат:Б5
обим: 60 листа
Блок за
материјал: кунстдрук 90 гр/м2
писање
штампа: 3/3
повез: металном спиралом по
дужој страни
формат : А4
Меморандум или материјал: офсет 90 гр/м2
обрасци А
штампа: 3/0— Лантоне 6qje
дефинисане за Рател
формат : А4, материјал: папир за
Меморандум или дигиталну штампу 120 гр/м2
обрасци Б
штампа: 3/0 Пантоне боје
дефинисане за Уател
формат:Б2
материјал: кунстдрук 200 гр/м2
штампа: 4/0
Папирна кеса
- дорада: савијање, биговање,
са ручком оц
лепљење, једнострана мат
канапа - мања
пласгификација са свим
операцијама и неопходним
материјалом, ринглице, УВ лак
формат:2Б2
материјал: кунстдрук 200 гр/м2
цiтампа: 4/0
ЛапирЕіа кеса
- дорада: савијање, биговање,
са ручком од
лепљење. једнострана мат
канапа - веСiа
пластификација са свим
операцијама и неопходним
материјалом, ринглице
формат листа календара : 150 х
230 тт
материјдл: кунстдрук 170 гр/м2
штампа: 4/4
пгворени носач-шатор: каширана
Стони календар
лепенка 1.5 мм са штампаном
тринасстолисни
пресвлаком 4/0 на кунстдруку 150
гр/м2, форзец—тониран у боји
Рател. три или више боја према
достављеном дизајиу, повез:
металном спиралом по дужој
сграни
Коверат са
формат : 230х1 10 шш
прозором са
материјал: 90 гр/м'`
уштампаним
штампа: 3/0 — Пантоне боје
меморандумом
дефинисане Рател
Коверат без
формат : 230х1 10 тт
прозора са
материјал: 90 гр/м'
уштампаним
штампа: 3/0 — Пантоне боје
меморандумом
дефинисане Рател

ком
ада

300

ком
ада

300

лист

10.000

лист

30.000

ком
ада

300

ком
ада

300

ком
ада

ком
ада

ком
ада

500

8 000

1 000
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19.

20.

Коверат А са
уштампаним
меморандумом
Коверат Б са
уштампаним
меморандумом

21.

Коверат В

22.

Коверат са
повратницом
(судеки)

23.

Посгер штампање

формат : 230х330 тт, материјал:
90 гр/м' штампа: 3/0 - Пантоне
боје дефинисане Рател
формат : 190х260 тш, материјал:
90 гр/м2' штаипа: 2/0
формат : 300х400 тт, иатеријал:
100 гр/м2 штампа: 3/0 - Пантоне
боје дефинисане Рател
са називом и адресом пошиљаоца,
са материјалои, формат : Б5,
материјал: кулер 80 гр/м'
штампа: 2/0
Коверат S7/ZUP/лично на;иењен
поступању у управном поступку,
има повратницу беле боје на
зацњој страни коверте, која се
приликом испоруке писмена
одваја од коверте
формат : 700х500 тт
материјал: 130 гр/м2
штампа: 4/0
Формат: Б5, Књижни блок:

ком
аДа
Да
а

ком
аДа

ком
ада

ком
ада

6.000

2.500

500

3.000

100

одштампан је на белои офсетном
папиру, штампа 1/1, граматуре 80
г/м2 са укупно 240 страна.
Књижни блок садржи део за
уписивање личних података,
календар за 2019./2020./2021.
годину, месечни планер. светске
празнике за 2019. годину,
уобичајене екраfiiенице у
трговини, мерне јединице,
информације о временским
зонама, растојање између градова
у Европи и региону, корисне
Интернет адресе, међународне
позивне бројеве и именик.
24

Штампање
РАТЕЛ-овог знака
на роковницима са материјалом

Средњи део књижног блокаје
недатумиран. Па иочетној

ком

страници се штампају лични

ада

300

подаци. Сви .1ични иодаци сс
штампају наједној сграни.
Штамнаје офсет 1/0. Пакон тога
се штампају тражени подаци,
један за другим. Корица са
ластишом, урађенаје од термо
материјапа који је погодан за суви
жиг. Форзец се не штампа.
Штампа ередњег дела књишког
блокауједној боји.
Брендирање: лого Рател у
блиндруку на предњој корици +
веб сајт на задњој корици
Додатак: иетална (хромирана)
значка, пречника 2цм, дебљине
4ми, кружног облика са
гравираним логroом Рател

I~l'1\_121fU1)И1i1 (11Сн(1411а il lčЛtкl 1)UUC1<С кUм ниК:1ц11јt и nUиll.iflCKt _vl'_1A Ге1
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формат : 210х210 тт
материјал: 350 гр/м'`
штампа:4/4

25. Честитка

цорада: пластификација 1/0 + уВ
лак
Штампање
РАТЕЛ-овог знака
26'
на кишобранима,
са мтгеријалом

27.

Штампање
РА"ГЕЛ-овог знака
на хемијеким
оловкама, са
материја.~iом

28.

Магнет за
фрижидер

29.

Пано (ro11-up)

30.

Back wa11

31.

Пано веfiи

32.

Пано мањи

33.

Фотографија
канваз іиiатну

34.

Бренпирање
аутоиобила

Штампање
35.

РАТЕЛ-овог
знака на

на

Кишобран са аутоматским
отварањем и меканом/гуменом
дршком и фибер глас механизмом,
8 сегмената и штампање РАТЕЛовог знака на сваком
наизменичном пољу
Хемијека оловка ол квалитетне
иластике са плавим мастилоц и
ііогодна за штампање
Брендирање: дигитална директна
штампа Рател знак са натписом

ком
ада

ком
ада

ком
ада

300

300

300

Димензија: 80х60 мм
Израда магнета за фрижидер 2D у
облику дизајна Рател од силикона
ком
дебљине 3 мм са испупченом
100
ада
апликацијом 2 мм и магнетом
преко целе површине са задње
странс
Димензија: 120х200 у соисгвеној
футроли, са конструкцијом
ком
Штампа: 4/0 у дигиталној техници
1
ада
и еко бојама без мириса на полипропилен платну
Димензија: 489х230 цм, 6
сегмената, у сопствено.ј футроли
са точкићима
Штампа: 4/0 у дигиталној техници
аДа
1
и еко бојама без мириса на ПВЦ
фолији кашираној на магнетним
тракама
Димензија: 200х80 цм
Штампа: 4/0 у дигиталној техници
ком
и еко бојама без мириса на ПВЦ
20
аДа
фолији кашираној на форекс
минималне дебљине 5 тм
Димензија: 100х80 цм
Штампа: 4/0 у дигиталној техници
ком
и еко бојама без мириса на Г1ВЦ
20
ада
фолији кашираној на форекс
иинималне дебљине 5 мм
Димензија: 100х70 цм
Штаипа: у дигиталној техници и
комад
20
еко бојама без :мириса на канваз
❑латну, урамљена у блинд рам,
а
цебљине 4цм
Штампа: 4/0 у дигиталној техници
и бојама отпорним на све
временеке условесагаранцијом
ком
6
квалитета, на ПВЦ фолији
предвиђенојза квалитетну аутоада
графику, по аутомобилује
максимално 6 м2 је заступљеност
штампе
Бела керамичка шоља запремине
ком
325 мл, димензија: 8,1х9,5 цм са
300
ада
пршком и унутрашњости у боји
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шољама, са
материјалом

Штампање
РАТЕЛ-овог знака
36.
на прслуц има, са
материјалом

37

Визит карте
двојезичне

38.

Акредитације

39.

Стона мапа

40.

Штампање
РАТЕЛ овог знака
на додатним
багеријама за
мобилни телефон,
са материјалом
•

41

Штампање
РАТF,Л-овог знака
на бежичним
пуњачима за
мобилгiи телефон,
са материјалом

плавој и црвеној
Штампа: 3/0 Рател знак /
обострано
Кутија: одговарајућих димензија и
прозором
Прслук са капуљачом, штепани са
лаганим пуњењем, 2 иепа напред
Брендирање: везени лого Рател
ширине 10 цм у боји
формат : 85х55 тт
материјал: специјални папир типа
лајнен обострани 350 гр
штампа:4/4
Испорука сукцесивна, по 100
комада по имену
формат : 90х50 тт са заобљеним
ивицама
материјал: пластика 0.9 микрона
штампа: 4/4 — дигитална /
персонализована
Испорука сукцесивна, по 1 комад
по имену
формат : 500х350 тт, једна
сграна, само израда корица
материјал: лепека 3мм пресвучена
квалитетним платнои типа еко
кожа, погодним за суви жиг и
штампу + широки штеп у белој
боји целим обимом подлогс
брендирање:дигитани лого у
углу + блиндрук до 7цм

Додатна батерија за мобилни
телефон капацитета 5000mAh
са 2 излаза за УСБ пуњач
материјал: пластика погодна за
дигиталну штаипу
брендирање: дигитална обострана
штампа
Бежични пуњач за мобилни
телефон, одговара за ИОС и
Андроид уређаје
материјал: пластика погодна за
дигиталну штампу
брендирање: дигитална штампа

ком
ада

ком
ада

ком
Да

ком
ада

ком
ада

комад
а

30

1000

100

150

150

150

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( РСД)
vкvпно пдв (

%) ( Рсд)
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