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ПРЕДЕМЕТ: Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга – Услуге штампања, број јавне набавке 1.2.5/2015 

________________________________________________________________________________ 

 

Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге 

штампања, број јавне набавке 1.2.5/2015, доставља одговор на питање заинтересованих лица 

од 17.11. и 19.11.2015. године, обавештење о измени конкурсне документације, измењене 

стране конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Одговор са прилозима су објављени на сајту Библиотеке града Београда, Порталу 

јавних набавки града Београда и Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге штампања,  

број јавне набавке 1.2.5/2015 

образована Решењем бр. 04-393 од 02.10.2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – 

 Услуге штампања, 

број јавне набавке 1.2.5/2015 

образована Решењем бр. 04-393 од 02.10.2015. године 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питање заинтересованих лица 

 

Дана 17.11.2015. и 19.11.2015.године достављена су питања заинтересованих лица. 

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 

19.11.2015. године Комисија даје следећи: 

 

О Д Г О В О Р 

 

Питање 1: 

„у вашој објављеној конкурсној документацији за јавну набавку услуга – услуге штампања, 

број 1.2.5/2015, назначен је рок испоруке од 5 радних дана.  

Нејасно је да ли се рок односи на свих 23 ставки из предмета набавке или за сваку ставку 

појединачно. 

Одговор: 

Рок испоруке се односи на свих 23 ставке, испоруке ће се вршити сукцесивно.  

 

Питање 2: 

Да ли под припрема за штампу подразумевате и прелом књига? Уколико да, морамо да 

назначимо да је рок испоруке од 5 дана за израду (прелом, штампа, дорада - тврд повез), 

нереално кратак, чак а ако се рок односи на сваку ставку појединачно.“ 

Одговор: 

Да, подразумева се и прелом књига. Извршене су измене конкурсне документације везане за 

максимални рок испоруке. 

 

Питање 3: 

„  U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da je Ponuđač radi pripremu. Možete li napisati 

konkretnije, da li se misli samo na pripremu za štampu ili i na dizajn? 

Одговор: 

Да, односи се и на дизајн. 

 

Питање 4: 

  Koji je to papir Fabriano? Molim da navedete konkretnije na koji tačno mislite. 

Одговор: 

Fabriano papiri su plemeniti papiri od 100-130 gr. sa linijskom ili zrnastom strukturom 

 

Питање 5: 

S obzirom da su neki artikli navedeni u velikim tiražima, da li će se svi artikli raditi u tim tiražima 

odjednom ili će se poručivati sukcesivno u manjim tiražima?“ 

Одговор: 

Највећи број артикала ће се радити сукцесивно, у мањим тиражима. 

 

 



 Питање 6: 

 „Pod stavkom 5 – Katalozi za izlozbe II (8 razlicitih) 

Stoji da je obim 8 strana, a kod dorade pise obrezivanje na format?? 

Kako se povezuje tih 8 strana??? 

Одговор: 

Katalog se povezuje žicom kroz prevoj (klamer). 

 

Питање 7: 

 Pod stavkom 12 – Vizit karte 

Tiraz je 1500 komada, jel jedno ime u pitanju ili ima vise vrsta u tih 1500 kom?? 

Одговор: 

У питању је више имена, распон од 15 до 20 имена. 

 

Питање 8: 

 Pod stavkom 13 – Clanska karta I 

Format je 330 x 117 mm (33 x 11,7 cm) 

Dorada je samo obrezivanje na taj format, pitanje je da nije malo veliko za clansku kartu??? 

Одговор: 

Није велико. Може се извршити увид у узорке у складу са изменом конкурсне документације. 

 

Питање 9: 

 Pod stavkom 14 – Karta korisnika 

Moze li slika kako izgleda clanska karta, kako je stancovano I gde se lepi???? 

 Pod stavkom 18 Srednji dzep 

Moze li slika kako izgleda 

 Pod stavkom 19 Srednji dzep 

Moze li slika kako izgleda“ 

Одговор: 

Може се извршити увид у узорке у складу са изменом конкурсне документације. 

 

У складу са напред изнетим наводима Комисија је извршила измену конкурсне 

документације за јавну набавку услуга - Услуге штампања, број јавне набавке 1.2.5/2015. У 

вези са извршеном изменом Комисија даје следеће обавештење: 

 

Мења се конкурсна документација  у предметном поступку јавне набавке у следећим 

деловима   

1) 

У делу: Поглавље IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, страна 10/39, тако што се 

после става „За потребе комуникације на оперативном нивоу, Пружалац услуга (понуђач) и 

Корисник услуга  (наручилац) ће у року од најдуже  3 (три)  дана од дана закључења уговора, 

именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних 

активности за извршавање Уговора“, додаје нови став који гласи: 

 Понуђач може може извршити увид у узорке за тачке  11,13,14,15,16,18 и 23   из 

Техничке спецификације. Увид се може извршити сваког радног дана у периоду од 10.00 – 

12.00 часова у Библиотеци града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, канцеларија бр. 17, у 

Београду о чему ће бити сачињена Изјава. 

 

2) 

У делу: Поглавље VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под 

тачком  2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, страна 19/39,  

тако што се у ставу 10. „Понуда мора да садржи“ после тачке 6. додаје тачка 7. која 

гласи: 



 

7. Изјава о извршеном увиду у узорке (поглавље XI Конкурсне документације); Напомена: 

ову изјаву доставља само понуђач који је захтевао и извршио увид у узорке) 

 

3) 

После стране 39/39 додаје се нова страна 40 у Конкурсној документацији:  
           XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У УЗОРКЕ. 

 

4) 

У делу: Поглавље VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под 

тачком  13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, страна 22/39,  тако што се став 3. мења 

и сада гласи: 

Рок зa извршењe услуге не може бити дужи од 9 календарских дана.  

 

5) 

У делу: Поглавље VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под тачком  5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

– СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ: Услуге штампања - Број јавне набавке 1.2.5/2015, 

страна 32/39, тако што се у табели  мења тачка „Рок израде и испоруке:(максимално 5 

календарских дана)“ и сада гласи:  

Рок израде и испоруке: (максимално 9) календарских дана. 

 

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

У прилогу достављамо измењене стране конкурсне документације. 

Имајући у виду да је дана 19.11.2015. године измењена конкурсна документација, а 

како је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да 

продужи рок за подношење понуда, нови рок за подношење понуда је 27.11.2015. године до 

10.00 часова. Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење 

понуда дана 27.11.2015. године у 10.30 часова. 

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге штампања,  

број јавне набавке 1.2.5/2015 

образована Решењем бр. 04-393 од 02.10.2015. године 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


