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  Предмет: Појашњење бр.1 у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку  услуга – услуге графичке дораде у поступку јавне набавке мале 

вредности,обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, ЈНМВ 

6/2017 за Партију 1 – услуге графичке дораде. 

 

Путем е - maila 27.02.2017. године примили смо допис, којим се тражи појашњење у 

вези Конкурсне документације за  набавку  услуга – услуге графичке дораде у 

поступку јавне набавке мале вредности,обликовану у више посебних истоврсних 

целина (партија) од 1 до 2, ЈНМВ 6/2017.  

 

ПАРТИЈА 1. 

ПИТАЊЕ: 

 

„Поштовани, молим Вас да јасно прецизирате минималну количину појединачне 

поруџбине за сваку од ставки, уколико наведене количине представљају процењену 

оквирну количину на годишњем нивоу а услуга се спроводи сукцесивно.  

Наиме, наведено је неопходно како би потенцијалан Понуђач могао да састави 

понуду, обзиром да количина диктира цену.  

На пример ставка 1 штанцовање од предвиђених 11000 комада да ли је у питању 

11x1000 комада или 2x5500 и слично... 

Исто за све преостале ставке.“ 

 

ПАРТИЈА 2. 

 ПИТАЊЕ: 

 
„Поштовани, молим Вас да појасните из ког разлога се траже "термалне плоче AGFA 

LITHOSTAR ULTRA или одговарајуће". 

Да ли под "или одговорајуће" Наручилац оставља могућност учествовања и 

"нетермалних" односно конвенционалних плоча и сл, обзиром на напредовање 

технологије чиме су термалне плоче превазиђене, а истовремено се квалитет плоча, а 

самим тим и потом квалитет штампе немења.  

 

На основу горе наведеног, молим Вас да омогућите у оквиру услуге осветљавања 

офсет плоча различитих димензија и употребу нетермалних плоча.  

Молим Вас извршите неопходне исправке конкурсне документације.“ 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) достављамо  појашњење, на постављена питања: 

 

ПАРТИЈА 1. 

ОДГОВОР: 

 

         Наручилац је јасно утврдио у Конкурсној документацији на страни 5/54 у 

делу 2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
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МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ., јединице мере и количине услуге, а у истом делу под тачком 2)4) рок  

извршења: јасно је одредио да ће се поменуте услуге „пружати сукцесивно, зависно 

од потреба Наручиоца, на основу појединачних писмених захтева Наручиоца, 

упућених путем поште, e-maila или телефакса. 

 

ПАРТИЈА 2. 

ОДГОВОР: 

 

          Наручилац оставља могућност да се понуде и "нетермалне" плоче као 

одговарајуће по питању квалитета, али искључује могућност пружања услуге на 

конвенционалним плочама обзиром на нижи квалитет штампарске форме 

конвенционалних плоча. 

          По питању димензија Наручилац инсистира на два формата плоча (2 различите 

димензије плоча), обзиром да исте одоговарају штампарским машинама Наручиоца. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
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