ЈП ''Национални парк Фрушка гора''
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www:npfruskagora.co.rs
e-mail: natlpfg@eunet.rs
Број: 5/1(3-8)
Дана: 14.04.2014.године
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА
На питања потенцијалног понуђача, која су код наручиоца заведена под бројем: 5(3-8) од
14.04.2014.године:
1. Да ли добијамно припрему за штампу за све артикле из понуде?
Одговор: Не, припрему ради понуђач са којим се потпише уговор
2. Ставка 28.: која је тачна димензија кесе?
Одговор: 24 x 38 x 8 cm
3. Ставке 29, 30,31: који је број страна у књигама и која лепенка иде за тврди повез?
Одговор: Ставка 29: 100 листова; ставка 30: 100 листова; ставка 31: 500
страна, лепенка 1,5 mm
4. Ставке 33, 34, 35, 36, 39, који је број боја на налепницама?
Одговор: Једна боја
5. Ставка 40, молим вас спецификацију: врста папира, димензија, број боја?
Одговор: муфлон, 75 x 40 mm, нумерација, 4/0
6. Ставка 41: која граматура офсет папира је у питању? Да ли је исти папир за табачни
део и за корице?
Одговор: офсет 80 грама, корице кунстдрук 200 грама
7. Ставка 49: врста папира, број боја за штампу?
Одговор: кунстдрук 250 грама, 1 боја
8. Ставка 50: молим вас за појашњење овог артикла.
Одговор: оковратна трака, дужина 45 cm, ширина 2 cm, сатен, штампа 1/1,
карабињер
9. Ставка 51: врста папира, стампе, пластификација?
Одговор: 965 x 525 mm (преклоп на 120mm x 250mm ), кунстдрук 135, 4/4
10. Да ли се визит карте наручују одједном или по потреби
Одговор: По потреби
11. Ко ради припрему књиге?
Одговор: Понуђач са којим се потпише уговор
12. Да ли је корица 2 заправо омот књиге?
Одговор: Јесте
13. Која је дебљина лепенке за корицу 1?
Одговор: Дебљина лепенке је 1,5 mm
14. Који је обим књиге?
Одговор: Око 500 страна

15. Штампа унутрашњих листова је у колору или у једној боји?
Одговор: 1/3 колор, остало у једној боји, свака страна различита
16. Који је материјал за унутрашње листове?
Одговор: Сјајни кунстдрук 150 грама
17. Да ли припрему за комплетан материјал даје Наручилац или понуђач?
Припшреме ради понуђач са којим се потпише уговор
Комисија за јавне набавке:
1. Жарко Алексић
2. Жарко Николић
3. Гордана Мутлак

