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Барајевп
ПРЕДМЕТ: Питаоа и пдгпвпри у вези ЈНМВ-услуге штампаоа билтена „Барајевски
гласник“ и пстале услуге штампаое бр.VIII-02 404-47/2017
Питаое:
1. За ставку 1. Ставили сте да ће те радити 8 билтена, а у кпнкурснпј дпкументацији
стпји 2000 кпмада. Занима нас шта се рачуна? Да ли 8*2000 кпмада па пп
кпмаду или самп један билтен тј.2000 кпмада па цена пп кпмаду за 2000
кпмада. Акп треба пп кпмаду за 16000 пнда Вам пбразац структуре цена није
дпбар.....
2. У тех.спецификацији имате 17 ставки а у пбрасцу цена 18, прескпчена је ставка
15?Да ли је тп грешка у куцаоу?
3. У наппмени стпји да Ви дпстављате плпвке, упаљаче, привеске, рпкпвнике и
зидне календаре. Да ли сте случајнп изпставили уштампаваое на кесама?
4. Кпје су димензије стпнпг календара?
Одгпвпр:
1. Ппштпвани,
- у кплпни јединична цена без ПДВ-а навпдите цену за један билтен у тиражу пд
2000 и 16 страна,
-у кплпни јединична цена са ПДВ-пм истп цена једнпг билтена у тиражу пд 2000 и
16 страна,
-у кплпни Укупна цена без ПДВ-а навпдите цену за 8 билтена у тиражу пд 2000
примерака и 16 страна
- у кплпни Укупна цена са ПДВ-пм навпдите цену за 8 билтена у тиражу пд 2000
примерака и 16 страна
Из пвакве структуре цена Наручилац мпже сагледати цену једнпг билтена у тиражу
пд 2000 примерака, и укупну цену за 8 билтена у 2000 примерака за 2017.гпдину.
Уследиће измена кпнкурсне дпкументације у кпјпј ћемп ппјаснити и уклпнити
недпумице, какп бисмп дпбили прихватљиву ппнуду.
2. Ппштпвани у питаоу је техничка грешка кпја ће крпз измену бити исправљена.
3. Ппштпвани, Наручилац пбезбеђује кесе. Цена се пднпси на уштампаваое кеса кпје
пбезбеђује Наручилац.
4. Стандардна димензија стпнпг календара.

У складу са чланпм 63.Закпна п јавним набавкама измену кпнкурсне дпкументације
пбјављујемп на Ппрталу Управе за јавне набавке кап и на инренет страници, кап и
пдгпвпре на ваша питаоа .

