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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – oтворени поступак
– потрошни материјал и прибора за васпитно образовни рад , бр. ЈН 14-12

Дана 22.12.2014.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. 14-12 у коме се
наводи следеће:
Техничка спецификација за партију 1 –Материјал за васпитно образовни рад
-

Питања и одговори за спецификацију за партију 1
Ред. број артикла се односи на артикле како су наведени у спецификацији понуде.

Ред.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
број
Појашњење захтева за поједине артикле наведене у тендерској спецификацији.
артикла
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Папир ,Б3, 130г, тониран 1/1, 1/12Л
Питање: Молим Вас да наведете да ли се ради о комаду 1/1 или о сету 1/12Л ? Да ли
би сте могли да нам објасните на шта сте мислили ознаком 1/1, 1/12Л?
Одговор:Ради се о сету од 12 различитих боја.
Хамер Б2 50х70цм 1/10 (плава, пинк, роза, зелена, браон,
црвена, жута,оранж,светло плава боја) , Fabriano или
одговарајући
Питање:Наведено је само 9 боја, а тражи се 10 листова у сету. Која је десета боја?
Одговор: Маринско плава, или неки други тон тамније плаве боје.
Картон валовити Е (1,7)натур, табла 80 х 100цм
Питање:У тендерској документацији стоји димензија 80х100цм, што се уопште не
производи. Фабричка димензија је 70х100цм. Да ли је у питању штампарска грешка?
Одговор:У тендерскојдокументацији треба да стоји димензија80х100цм или 70х100цм
Картон валовити Б (3.0)натур, табла 80 х 100цм
Питање:У тендерској документацији стоји димензија 80х100цм, што се уопште не
производи. Фабричка димензија је 70х100цм. Да ли је у питању штампарска грешка?
Одговор:У тендерскојдокументацији треба да стоји димензија80х100цм или 70х100цм
Картон валовити БЦ (6,0) натур, табла 80 х 100цм
Питање:У тендерској документацији стоји димензија 80х100цм, што се уопште не
производи. Фабричка димензија је 70х100цм. Да ли је у питању штампарска грешка?
Одговор:У тендерскојдокументацији треба да стоји димензија80х100цм или 70х100цм
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Паус папир А3
Питање:Да ли се цена даје на лист или на неко друго паковање?
Одговор:С обзиром на то да је број потребних комада наведен у појединачним
листовима А3 формата, цена такође треба да буде дата по листу А3 формата.
Водене боје 1/12
Питање:Молимо вас да наведете величину појединачне боје. Уобичајено је да за
вртиће буде пречник 3цм
Одговор:Пречник 3цм је одговарајући.
Креда бела oкругла 1/80 GIOTTO или одговарајући
Питање:Увидом у каталог фирме Giotto, у њиховом асортиману не постоји паковање
креде беле1/8. Giotto, пак, има паковање креде беле1/100. Да ли то значи да ће у
конкурсној документацији стајати креде беле округле 1/100?
Одговор:У тендерској документацији треба да стоји:креде беле округле 1/100?
фломастери, меџик 1/12 GIOTTO или одговарајући
Питање:Увидом у каталог фирме Giotto, у њиховом асортиману не постоји паковање
фломастера Magic 1/12, већ 1/7- тј, 7 боја + брисач. Паковање 1/12 има произвођач
Koh-i-noor, тј, паковање 10 фломастера + 2 магична фломастера који мењају примарне
боје.
Одговор:У тендерској документацији треба да стоји:фломастери, меџик 1/12, 1/10 или
1/7 GIOTTO или одговарајући
Туш у боји ,6 различитих боја,1/6(6х25мл) KOH-I-NOOR
или одговарајући
Питање: Koh-i-noor има туш од 20гр, а не 25 мл. Да ли је у питању штампарска
грешка?
Одговор:У тендерској документацији треба да стоји:Туш у боји ,6 различитих
боја,1/6(6х20гр) KOH-I-NOOR
или одговарајући
Лепак за папир у стику, 20гр
Питање:Да ли сте мислили на грамажу 21, што је стандардна грамажа за лепак у
стику?
Одговор:У тендерској документацији треба да стоји:Лепак за папир у стику, 21гр
Боје за сликање прстима,25мл, 1/6, FABER KASTELL или
одговарајући
Питање: Да ли и даље мислите да вртићима треба испоручити боје за прстиће од 25мл,
које су потпуно непрактичне и неприменљиве у дечијим установама?
Одговор:Да.
Уљани пастел 1/10
Питање:Молим Вас да још једном проверите да ли сте хтели уљани пастел у паковању
1/10, или 1/12, јер углавном сви произвођачи имају паковање 1/12?
Одговор:У тендерској документацији треба да стоји:Уљани пастел 1/10, или 1/12
глитер златни + конфете
Питање:Да ли сте мислили на glitter лепак + конфете или само на glitter прах?
Одговор:У тендерској документацији треба да стоји:глитер лепакзлатни + конфете
глитер сребрни + конфете
Питање:Да ли сте мислили на glitter лепак + конфете или само на glitter прах?
Одговор: У тендерској документацији треба да стоји:глитер лепак сребрни + конфете
боје за лице 1/6 ЈУНИОР или одговарајући Питање:
Да ли је боја у облику креона, пудера, или водене боје?
Одговор:Тендерска документација не прецизира облик у коме се боје за лице налазе.
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сепија тамнија , штапићи за цртање, пак. 1/6
Питање:Молим Вас да наведете дебљину штапића.
Одговор:Тендерска документација не прецизира дебљину штапића.
графитни штапић за цртање(од 2Б до 8Б) KOH-I-NOOR,
PROGRESSO или одговарајући
Питање:Из описа предпостављамо да се ради о комплету 1/6 тврдоће, 2Б, 4Б и 6Б, да
ли добро мислимо. У том случају би у питању било стандардно паковање овог
произвођача.
Одговор:Да, ради се о комплету 1/6 тврдоће, 2Б, 4Б и 6Б, или одговарајућем
сепија светлија , штапићи за цртање, пак. 1/6
Питање:Молим Вас да наведете дебљину штапића.
Одговор:Тендерска документација не прецизира дебљину штапића.
Питање: За ставке од редног броја 56 до редног броја 65 ставили сте кг. као јединицу
мере. Верујемо да је у питању штампарска грешка и да се ради о паковањима, тј
комадима, у зависности од артикла.
Одговор: Јединица мере изражена је у паковањима или комадима у зависности од
артикла
Питање: Да ли под појмом „портфолио“ мислите на ПВЦ или картонске паме са
уграђеним улошцима или празне са прстеновима, или ипак мислите на методичке
приручнике за израду портфолиа за васпитаче, медицинске сестре и стручне сараднике
Одговор: ПВЦ маса са минимум 40 пластичних уложака.
Питање: Да ли под појмом „портфолио“ мислите на ПВЦ или картонске паме са
уграђеним улошцима или празне са прстеновима, или ипак мислите на методичке
приручнике за израду портфолиа за васпитаче, медицинске сестре и стручне сараднике
Одговор: ПВЦ маса са минимум 40 пластичних уложака.
Питање: Да ли под појмом „портфолио“ мислите на ПВЦ или картонске паме са
уграђеним улошцима или празне са прстеновима, или ипак мислите на методичке
приручнике за израду портфолиа за васпитаче, медицинске сестре и стручне сараднике
Одговор: ПВЦ маса са минимум 40 пластичних уложака.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
НОВИ БЕОГРАД
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