
        ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: III-404-234/2021
Датум: 06.07.2021.
             
ПРЕДМЕТ:  Одговори на постављена питања у вези набавке услуге наруџбеницом:
Услуга штампања промо материјала по пројекту КЛЕР-а,  чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број 2.2.21/2021

Дана 05.07.2021. године  путем  мејла,  потенцијални  понуђач  је поставио следећа
питања: 

Питања
1.
 Pod brojem 2 - promotivni letak A4 obostrana stampa - 
          - nije napisana vrsta papira, tezina papira  (kunzdruk, bezdrvni papir, 150gr, 250gr, 
300gr....)
          - " promotivni letak A4 obostrana stampa" - kolor stampa ili 1,2,3 boje?
          - da li se letak savija (na pola, na 2 prevoja - kao trolist) ili se isporucuje kao list A4
2. 
Pod brojem 3 - " брошурa / водич за кориснике породичног центра за помоћ и подршку
(10 страница), формат А4:
         -  nije napisana vrsta papira, tezina papira  (kunzdruk, bezdrvni papir, 150gr, 250gr, 
300gr....), da li brošura ima sve istu debljinu papira, ili možda prvi list je deblji (kao korica 
brošure) a ostali listovi tanji ...
         - pošto je brošura u pitanju, treba napomenuti kako se povezuju stranice. Ukoliko se 
klameruje (hefta - kao sveska), brošura ne može imati 10 strana, u tom slučaju mora imati 
12 strana (3 dvolista koji se heftaju, ali dvolist onda ima 4 strane)  ili 8 strana - 2 dvolista 
po 4 strana

Одговори
1.
Pod brojem 2- Promotivni letak A4 obostrana štampa:
vrsta papira i težina -kunzdruk, minimum 150 gr
štampa-kolor štampa
Promotivni letak A4- kao trolist

2.

Pod brojem 3-Brošura/vodič za korisnike porodičnog centra za pomoć i podršku (10 
stranica),format A4:
vrsta i težina papira -kunzdruk, minimum 150 gr, težina korica brošure 250 gr
Povezivanje stranica (Klamerovanje) 12 strana što podrazumeva (5 lista formata A4 
tj. 10 strana+korice)
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Напомена: Наручилац у потпуности прихвата примедбе потенцијалног понуђача које

је  истакао  кроз  захтев за  појашњење Спецификације  и  у  том правцу је  изменио

Спецификацију. С тим у вези, поред Спецификације биће измењен и Опис предмета

набавке на страни 10/13 Наруџбенице, и члан 2. Модела Уговора. Измењени делови

су видно обележени у Измењеној 1 Наруџбеници (болд).  У том делу је измењена

Наруџбеница без продужетка рока за подношење понуда. Молимо Вас да понуду

поднесете на Измењеној 1 Наруџбеници.

  
                               Ovlašćeno lice:

Rajko Karličić, diplomirani pravnik, službenik za
javne nabavke
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