
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      1221/1

Датум:             26.03.2015.

Обрадио/ла:   

                    
       

           У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“  бр.  124/2012),  дајемо  додатне  информације  и  појашњења  у   вези  са
припремањем  понуде  за  јавну  набавку  мале  вредности  по  партијама–  Набавка
канцеларијског материјала  ЈН 1.1.2  по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки 19.03.2015.године.

          Дана 24.03.2015. године, заведена у Дирекцији под бројем 1221, достављена су
питања заинтересованог  понуђача везана за Партију 2  и Партију 3 јавне набавке
мале вредности по партијама – набавка канцеларијског материјала, ј.н.бр.1.1.2.

           Питање:
           Све за Партију 2 где у ставкама 4,5,21 и 22 није наведено да ли је штампа на
нцр-у или офсету. 
           Одговор:
            Ставка 4 -књига требовања А5 -  на нцр-у
            Ставка 5 – књига реверса А5 – на нцр-у
             Ставке 21 и 22 – интерплотови на офсету

           Питање:
          Нејасне су ставке са фасциклама под редним бројем 29,31 и 32 (да ли су са
лепенком као кутије или само обичне у боји од хромо картона.
             Одговор:
       Ставка 29 – фасцикла пластифицирана са гумицом – у питању су обичне
фасцикле, картонске пластифициране у боји (наручилац нема посебних захтева у
вези са бојом фасцикле).
          Ставка 31 – фасцикла картонска са гумицом - у питању је обична картонска
фасцикла у боји (наручилац нема посебних захтева у вези са бојом фасцикле)

  Ставка 32 – фасцикла картонска дебља  са гумицом – у питању је обична
картонска  фасцикла  у  боји,  капацитета  150  листова  (наручилац  нема  посебних
захтева у вези са бојом фасцикле). 

           Питање:
       Такође не знамо шта је ставка 89 јел се помињу неких 5 предмета у њој. У ставци
93 шта подразумевате под великом хефталицом (колико листова треба да буши).
            Одговор:
           Ставка 89 – у питању је свеска А5 формата са спиралним повезом, подељена
у целине преградним картоном
            Ставка 93 – у питању је хефталица капацитета 40 листова.
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          Питање:
          Шта подразумевате под називом плава кутија ѕа ЦД у ставци 50 за партију 2
          Одговор:
          Ставка 50 – уместо речи плава, треба да стоји реч пластична кутија.
   
         Питање (за партију 3):
         Ставка Налог за плаћање дневне паркинг карте. Није јасно какву одговарајућу
ПВЦ фолију и да ли је по комаду.
         Одговор:
         Налог за плаћање дневне паркинг карте – провидна ПВЦ фолија неварена,
служи да се у њу уложи дневна паркинг карта.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА


