УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I-01-169/8
Датум: 16.03.2015. године

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 2/15
Предмет: Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН 2/15

Питање број 1: Ставка рб.1. Да ли је књижни блок за свих седам издања каталога у
колору (4/4)?
Одговор: Књижни блок за свих седам издања каталога је у колору (4/4).
Питање број 2: Ставка рб. 6. и 7. Да ли се наведени тираж односи на једну припрему
позивница или више? И који су тиражи ако их има више?
Одговор: Наведене количине за ставке под редним бројевима 6 и 7 су прогнозиране
количине укупног тиража позивница. Број позивница за ставке 6 и 7 по тиражу, као и сам
садржај позивница, зависиће од конкретне манифестације. Наручилац услуге ће за сваку
појединачну штампу, изабраном понуђачу доставити писани налог за штампу са
спецификацијом која ће све неопходне елементе за израду и штампање.
Питање број 3: Ставка рб.18. Недостаје обим рекламног блока?
Одговор: Обим рекламног блока је 80 листа.
Питање број 4: Ставка рб.19. Недостаје материјал тј папир и грамажа?
Одговор: Папир који ће се користити за ставку под редним бројем 19 је кунстдрук, 350
грама.
Питање број 5: Ставка рб. 13, 14 и 15. Који се материјал користи за израду коверти?
Одговор: Ставке 13., 14. и 15. се израђују уштампавањем назива Универзитета на готов
производ.

Истовремено, упућујемо Вас на измене и допуне конкурсне документације за ЈН 2/15 које
су објављене на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца.
Такође, рок за подношење понуду продужава се и благовременим ће се сматрати све
понуде које су примљене од стране наручиоца до 30.03.2015. године до 12,00 сати.
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након истека рока за
подношење понуда, односно 30.03.2015. у 12,30 сати у просторијама Наручиоца:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, канцеларија 113.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈН 2/15

