РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Кнегиње Љубице 5, Београд
Број: ________/___________
Датум: 11.06.2014. године

Предмет: Одговор понуђачу на питање у вези са припремањем понуде
У поступку јавне набавке ЈН бр. 5/2014 (предмет јавне набавке: услуге израде и
штампања), као заинтересовано лице, дана 11.06.2014. године, тражили сте појашњење
и додатне информације у вези са припремањем понуде. Сходно члану 63. став 3. Закона
о јавним набавкама, достављамо Вам тражене информације и појашњења.
Питања: Да ли имате неке графичке садржаје (фотографије, слике и сл.) у
електронској форми који су саставни делови производа, а које нису везани за извор тј.
узорак? Да ли имате неке делове текста у електронској форми или се све ,,прекуцава”, у
пуном обиму? Да ли ћете ви (као наручилац) извршити контолу текстуалних делова и
извршити оверавање пре уласка у штампу?
Одговори: Да, Завод (као наручилац) ће обезбедити графичке садржаје у
електронској форми који су неопходни за извршење уговора, као и све делове текста у
електронској форми тако да неће бити потребе за прекуцавањем текста. Сагласно члану
4. модела уговора о јавној набавци (односи се на сва три уговора, односно на све три
партије), Завод ће понуђачу са којим закључи уговор о јавној набавци, одобрити
коректуру и отиске материјала достављене од добављача, пре штампе.
Питања: У предмету јавне набавке стоји да је тендер обликован у три партије,
али код тачке 3. Техничке карактеристике пише два пута Партија два, односно да
постери такође спадају под Партију број два. Обрзац понуде – тачка број 6., на месту
где се уписују понуђене цене као и рок испоруке опет је изостављена Партија 3.
Одговор: Предмет јавне набавке је обликован у три партије. У питању су
очигледне грешке, односно недостаци које смо отклонили у исправљеној верзији
конкурсне документације коју Вам достављамо у прилогу.
Службеник за јавне набавке
Слободан Јевтић

Кнегиње Љубице 5, 11158 Београд, телефони: централа 011/2025-800, тел/факс 011/311-23-77

