Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-81/16-7
Датум: 18. 10. 2016.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 17/16 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА
За јавну набавку мале вредности бр. 17/16 – Набавка канцеларијског материјала,
постављено је следеће питање понуђача:
Питањe 1:
“Postovani,

molim vas da date blize objasnjenje za stavku
Хидрографска карта Србије, размера
1:400.000 или детаљније, димензија: 90 ком
1
110 х 150 - 170 цм, ћирилица, банер
платно
sta podrazumeva hidrografska karta? Da li mislite samo na ucrtanu recnu mrezu?“
Одговор 1:
Да, хидрографска карта подразумева уцртану речну мрежу.

Питањe 2:
“Postovani ,

Образац налога за службено путовање А4, блок 1/100
Trazeni obrazac se radi u fornatu A5“
24

ком

16

Одговор 2:
Образац налога за службено путовање јесте А-5 формат, али се штампа се на А-4
формату, тако да се пресавија у два спојена листа А-5. С обзиром да се обрасци не
израђују у блоку како је тражено првобитно, наручилац ће дозволити да се цена даје и по
листу, односно комаду, па се ставка 24 мења у следеће:

24.

Образац налога за службено путовање,
лист А-4 (пресавија се у два А-5)
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ком

1600

Питањe 3:
“Postovani,

molim vas da detaljnije precizirate sta znaci tabla sa stalkom, jer table tkz. flipchart koje su na
tronoscu ne postoje u ovim dimenzijama.Ovo je suvise velika tabla da bi bila na tronoscu.Da li
ste mislili na zidnu tablu.
Магнетна табла - бела, са сталком,
димензија 120 х 180 цм (или већих
димензија до 200 цм)

106

ком

1

ком

1

“
Одговор 3:
Наручилац за ставку 106. мења опис у следеће:

106.

Магнетна табла - бела, на сталку односно
троношцу, магнетне површине 70 х 100
цм, подесива висина до 180 цм

за Комисију за јавну набавку
Срђан Бојковић, дипл. прав.

НАПОМЕНА: Наручилац ће због извршених измена и допуна конкурсне документације
продужити рок за достављање понуда, о чему ће објавити обавештење о продужењу рока и
пречишћену верзију конкурсне документације.
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