Дел.бр. 2208/5
Датум: 05.10.2020.
Страна 1 од 1
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
вредности –добра-Куповина канцеларијског материјала , ЈН бр. Д 20-02

мале

-Дана, 02.10.2020.године Наручилац је примио питање за предметну јавну набавку у којим
се наводи следеће:
ПИТАЊЕ 1:
Kњиге за предшколце-обрасци 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – молимо вас да се изјасните да ли радите по
новом или старом програму како бисмо знали које обрасце (књиге) треба понудити?
ОДГОВОР:
Радимо по старом програму.

-Дана, 01.10.2020. године Наручилац је примио питање за предметну јавну набавку у којим
се наводи следеће:
ПИТАЊЕ 2:
Као Ваш потенцијални понуђач, молим за појашњење следећих ставки:
1.
Здравствени картони- бели А3 обострано 250 гр - која врста штампе је у питању?
једна боја или више боја, треба ли да буде пресавијен картон?
Који су формати следећих књига? Која је врста повеза? Колико листова имају књиге? Која
је врста штампе, једна боја или више боја?
2.
Матична књига Образац 1
3.
Књига неге и васпитно- образовног рада Образац
4.
Књига васпитно-образовног рада Образац
5.
Књига васпитно-образовног рада са децом у развојној групи Образац 4

6.
Књига васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу Образац
7.
Књига рада стручног сарадника Образац 6
Шта је летопис? Који формат, која врста повеза? Да ли је књига или у листу? Колико
листова и која је врста штампе, једна боја или више боја?
8.
Летопис предшколске установе Образац 7
9.
Уговори А3 двострано - која врста папира, која граматура пресавијен или не, која је
врста штампе, колико боја?
10.
Анекс Уговора А4 једнострано - која врста папира, која граматура, која је врста
штампе, колико боја?
ОДГОВОР:
1. Офсет штампа, једна боја, не треба да буде пресавијен
2. 2,3,4,5,6,7,8 Књиге васпитно-образовног рада су прописане правилником о
садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
предшколској установи (Сл. гласник РС бр. 59/10). Издавање одобрено решењем
министра просвете Републике Србије бр. 650-00-00630/2010-070до 25.08.2010.год.
Издавач просветни преглед доо Београд
9. Папир за фотокопирање 80 гр., не треба бити пресавијен, офсет штампа, једна боја
10. Папир за фотокопирање 80гр. офсет штампа, једна боја

-Дана, 05.10.2020. године Наручилац је примио питање за предметну јавну набавку у којим
се наводи следеће:
ПИТАЊЕ 3:
Молимо Вас да нам доставите појашњења за следеће:
“Уништивач папира”– с обзиром да тражите ширину отвора за папир 300мм молимо вас да
појасните колика је величина исечка И који је ниво заштите? Или је можда потребна
ширина до 240мм с обзиром да се остали параметри уклапају као И то да горе наведена
машина са ширином отвора од 300мм има знатно већу цену?!
ОДГОВОР:
“Уништивач папира”– пише ширина отвора за папир 300мм, а треба да пише ширина
отвора за папир 240мм
Додаје се ниво заштите 3 и исечак папира 3,5x30mm

