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Додатно појашњење у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка услуге штампе и дизајна промотивног материјала за програм ЛЕР-а, бр.
XI-13-404-143/2016

Наручилац је дана 13.09.2016. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за
конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге штампе и дизјана промотивног
материјала за програм ЛЕР-а, бр. XI-13-404-143/2016, које гласи:
„Како би били у могућности да јасно форимирамо цену и пошаљемо адекватну понуду молим за прецизно
објашњење следећег:
-На страни 5 стоји: Понуђач је дужан да одмах након израде и одобравања дизајнерског идејног решења од стране
Наручиоца достави Наручиоцу у електронском формату (у два примерка на ЦД-у), комплетна идејна решења за
промотивни материјал (дизајнерска решења у ПДФ формату, као и припрему за штампу
У техничкој спецификацији је само за ставку 9 наведено: Мангети са штампом према предложеном дизајну
Да ли то значи да понуђач треба израдити дизајнерско решење, само за магнет, а за остале артикле прилагодити
постојећи дизајн траженим артиклима?
Такодје, нису наведене оквирне димензије магнета као ни облик, или је то препустено понуђачима да сами одреде?“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
Идејна решења и све потребне информације око дизајна, облика, димензија, боја и слично доставиће Наручилац
Добављачу након закључења уговора.
За ставку 9. из Техничке спецификације - Мангети са штампом према предложеном дизајну – Добављач је дужан да
изврши само услугу штампе. Такође, за остале артикле тражене Техничком спецификацијом конкурсне
документације Наручиоца Добављач треба да прилагоди постојећи дизајн траженим предметним добрима,
припреми за штампу и изврши услугу штампе.
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