
 СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ У5/2015 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације  

 

Дана 23.02. и 24. 02. 2015 године, достављена су питања  и захтев за додатним појашњењима по 

јавној набавци број У5/2015: Дигитална штампа великог формата, по позиву објављеном 

дана 20.02.2015. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Архитектонског 

факултета, следеће садржине:  

 

Питање: 

I- “ 1.  Који је формат за обрезивање? Коначан формат утиче на цену због уклапања у 

стандардне димензије материјала. Коначан формат нам треба и за штампу на ПВЦ фолији, 

и за штампу на папиру. 

       2. Која количина чичак траке је потребна по комаду постера? Да ли чичак трака иде 

само са једне стране или само по ћошковима или на све ивице? 

       3. Колико рупа треба да се избуши по комаду и који је пречник рупе? 

       4.  Колико обострано самолепљиве траке је потребно по комаду постера на папиру и да 

ли је битно која трака се користи (произвођач, карактеристике и ширина траке). Уколико 

нисте сигурни за карактеристике траке, наведите на какву подлогу ће постери бити 

монтирани како бисмо одабрали траку одговарајућег квалитета.“ 

  
Одговор:  

I- 1. Формати су различити и зависе од организатора изложбе, претежно су потребни 

формати А0, А1, А2, Б1, Б2. Цена у понуди је неопходна ради рангирања понуда и 

потребно је дати цену у односу на тражене м2 . 

    2. Чичак трака искључиво 3М /мушка+женска/ постављена по ћошковима и ивицама 

постера у дужини од 5 цм довољно да носи постер и да постер "не зева" од подлоге, 

нпр. за Б1- 8 ком. 

    3. Две рупе по комаду, Ø 2мм. 

    4. За самолепиву - дуплофан траку, исто важи као и за чичак траку. Користити траку 

19 мм од произвођача 3М или „Oracаl – ОraBond” 

 

Додатне информације-појашњење конкурсне: 

II- “ Због недостатка “Sihl TriSolv PrimeArt” 200г папира на тржишту, шаљем вам упит за 

коришћење папира другог произвођача. 

1.  Сатенски папир 200г реномиране Швајцарске фирме ЦПГ 

2   “HP Photo realistic’ 205г 

3.    “Sihl TriSolv PrimeArt” 135г 

Добављач наводи да папир који сте навели у техничкој спецификацији неће бити доступан 

наредних 4-5 недеља. Такође, исти добављач наводи да је ЦПГ папир бољег квалитета од  

Сихл-а.” 

Одговор:  

II –Наручилац је искључиво истраживањем тржишта саставио конкурсну 

документацију по овој предметној јавној набавци, те је на основу резултата 

истраживања и саставио техничку спецификацију за предметну услугу. Сматрамо да не 

треба да, у складу са вашим питањем, мењамо дату спецификацију за предметну 

набавку.  

 

ПРЕДСЕДНИК  

     КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


