
 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 1460/11-51-06/2016 

 Датум: 28.06.2016. године 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И 

ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, бр. 8/2016 

 

Питање: 

 

 Ставка под редним бројем 32: Папир за копирање и ласерско штампање А4/200 г  – пакет 

1/500 л. -----Папир 200 грамси је пакован 1/250 листа и то је стандард---Да ли хоћете да се 

спаја по два риса да би било 500 листа или ћете исправити на 1/250 листа? 

 

 Ставка под редним бројем 41: Фасцикле - мапа еластична оптима са гумицом у 4 боје, димензије 

35 х 31,5 х 26,5 cm.. Молимо вас да тачно прецизирате која фасцикла Вам треба,да ли је то 

обична картонска пластифицирана са гумицом у боји. 

 

 Ставка под редним бројем 66: Спирале за коричење 6,8,10,12 и 14 mm (по једно паковање од 

сваке величине). За сваку величину спирала је друга цена.Молимо Вас да раздвојите ставке 

због цене. 

 У тендерској документацији само имате количину у структури цене,нигде нема количина да 

ли је : комад,рис,пакет, итд. Молимо Вас да то исправите да би се знала јединица мере. 

 

Одговор: 

 

 Ставка под редним бројем 32: Слободно упишите цену по рису 1/250. 

 

 Ставка под редним бројем 41: Да, то је картонска пластифицирана фасцикла са гумицом.   

 

 Ставка под редним бројем 66: Спирале за коричење 6,8,10,12 и 14 mm (по једно паковање од 

сваке величине). Како је већ наведено, да за сваку величину иде по једно паковање, изведите 

средњу цену. 

 

 У III Одељку конкурсне документације уредно су описане наведене ставке и њихове 

количине. У самом опису је наведено шта се тачно тражи, а потом у продужетку колико 

комада истих тражимо. Комадни су вам– коверте, маказе, оловке, хефталице,лепак, 

бушилице, тонери, кутије за CD-ове,меморандуми, кесе, алкалне батерије, CD-ови,филмови за 

факс, регистратори, итд. Фломастери и  сигнири су у опису назначени са ¼ - па је наведено 

колико комада описаних паковања тражимо, муниције за хефталицу су у малим паковањима, 

папир је наведен у пакетима/рисевима – па колико комада тих пакета, алкохол 96%   је описан 

да је у литарским боцама – па количина истих, спирале су такође у опису наведене да су у 

паковањима-па колико тих паковања. 

 

 

 

                                                                                                         Конкурсна комисија: 

 

                                                                                            Јелена Колашинац, председник, с.р.  

 

                                                                                                                  Ивана Демири, члан, с.р.  

 

                                                                                                    Игор Липовац, члан, с.р. 


