РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-216/2017
Панчево, 09.11.2017. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
ПРЕДМЕТ:

Oдговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка услуге
штампе и дизајна за потребе Секретаријата за привреду и економски развој
XI-13-404-216/2017

Наручилац је дана 06.11.2017. године примио путем електронске поште захтев за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка услуге штампе и дизајна за потребе Секретаријата за привреду и економски
развој, број XI-13-404-216/2017 који гласи:
Поштовани,
Молим Вас да појасните следеће:
1. Који је тип УСБ флеш картице. Молим Вас да дате димензије, или слику, обзиром да има више
врста. (кредитна картица, кључ, итд..)
2. Која је штампа на УСБу? 1/0 - 1/1 - 4/0 – 4/4?
3. Штампа иде у колико боја? Или окачите постојећи дизајн
4. У колико боја иде штампа? И који тип штампе? Сито, гравура, златотисак? Окачите дизајн
5. Привредни адресар - на шта се мисли под обрадом - ажурирањем? Да ли се под услугом обухвата и
процес штампе? Уколико да, молим Вас да наведете детаљне елементе, попут, хартије, број боја, тип
повеза, и сл.
6. Штампа инфо листова, да ли је у питању 1 лист, или има више страна? Уколико је у питању више
страна, молим Вас да дефинишете
Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Који је тип УСБ флеш картице. Молим Вас да дате димензије, или слику, обзиром да има више
врста (кредитна картица, кључ, итд..).
– УСБ меморијска картица димензија 8,5 * 5,4 cm (кредитна картица), штампање са једне
стране, једном бојом, према приложеном дизајну.

2. Која је штампа на УСБу? 1/0 - 1/1 - 4/0 – 4/4?
– 1/0 = једнострана једнобојна штампа.
3. Штампа иде у колико боја? Или окачите постојећи дизајн.
– Штампа визитара и УСБ меморијске картице је према истом дизајну, једном бојом, сито
штампа.

4. У колико боја иде штампа? И који тип штампе? Сито, гравура, златотисак? Окачите дизајн.
– Сито штампа према приложеном дизајну.
5. Привредни адресар - на шта се мисли под обрадом - ажурирањем? Да ли се под услугом обухвата и
процес штампе? Уколико да, молим Вас да наведете детаљне елементе, попут, хартије, број боја, тип
повеза, и сл.
– постојећи Привредни адресар који постоји у електронској форми потребно је ажурирати у
смислу уношења новијих података о фирмама (где је потребно), а који ће бити достављени од
стране наручиоца, без измене дизајнерског решења. Тражена услуга подразумева само
ажурирање постојеће електронске форме – без штампања.
6. Штампа инфо листова, да ли је у питању 1 лист, или има више страна? Уколико је у питању више
страна, молим Вас да дефинишете.
– Инфо листови, позиција 7: израда идејног решења и уношење података и фотографија за 10
различитих инвестиционих локација - 10 инфо листова, по један лист - једна страна на
српском, једна на енглеском језику - доставља се наручиоцу у електронској форми.
–

Позиција 8: од израђених 10 инфо листова, наручиоц ће одабрати који број којих инфо-листова
ће се штампати (укупно максимално 100 ком).
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