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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 12/16 - НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ 
УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ РХМЗ-А, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ТАКО 

ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
 

 
За јавну набавку мале вредности бр. 12/16 – Набавка штампарских услуга за потребе 
РХМЗ-а, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, 
постављена су следећа питања понуђача: 

 

Питањe 1: 
 
“U konkursnoj dokumentaciji broj JN 12/16 je, u obrascu broj 3 na strani 27/34 (partija 3), 
naveden rok izvršenja usluge (isporuka traka) od 20 dana. 
Ovaj rok nije realan, obzirom da se radi o robi iz uvoza, gde se mogu očekivati dva problema: 

• ponekad proces carinjenja traje nekoliko dana, čak i po celu nedelju. 
• obzirom na malu vrednost robe, mora se koristiti na jeftiniji (kamionski), a ne brži i 

skuplji (avionski) prevoz, pa sam transport može potrajati i do 15 dana. 
 
Molimo Vas da rok izvršenja produžite na bar 35 - 40 dana.“ 
 
Одговор 1: 
 
 Наручилац ће прихватити да за Партију 3 - услуге штампања лимниграфских трака, 
рок испоруке буде максимално до 40 дана од дана пријема захтева наручиоца. 
 
Питање 2: 
 

“Poštovani, 
  U koliko boja je štampa za stavke 18., 19, 20 i 21, sa strane br. 8 konkursne dokumentacije?” 

 
Одговор 2: 
 
За ставку 18 – једнострано, са 4 основне боје, као што је већ и дато у спецификацији 
(4/0). 
За ставку 19 – као што је дато у конкурсној документацији (техничке карактеристике 
предмета штампарских услуга), постер је у боји и може бити до 4 основне боје. 
За ставку 20 – Визит карте се штампају обострано. У основи је текст једна боја, а пише 
4/4, јер је обавезно присуство грба Србије који је у више боја и на обе стране визит 
карте. 
За ставку 21 – слично као и код ставке 20, позивнице су са текстом у једној боји 
(најчешће тамно плаво), али је дато 4/4 да би се текст могао допунити неким вишебојним 
ознакама попут грба Србије или слично. 
 
Питање 3: 

“U koliko boja je štampa za stavku: Штампање и коричење хидролошких годишњих 
извештаја за 2015. годину , na strani br. 8 konkursne dokumentacije ?” 
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Одговор 3: 
 
Штампање хидролошког годишњака је највећим делом једнобојно, само се на 6 – 8 

страна штампа колор штампом. Узорак се може видети у канцеларији 221 Репуличког 
хидрометеоролошког завода, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд. 

 
 
Питање 4: 
 

“U koliko boja je štampa Лимниграфске траке за континуално бележење нивограма на 
инструментима типа SEBA DELTA, sa strane br, 8 konkursne dokumentacije?” 
 
 
Одговор 4: 
 
Мрежа на лимниграфској траци се штампа у једној боји (сива). Линије на мрежи које 

означавају периоде од 1 сата, 6 сати и 1 дана се штампају различитим дебљинама. 
 
 
 
Наручилац напомиње да је због сложености описа потребно да понуђачи изврше 

увид у узорке материјала за штампу. 
 
 

           за Комисију за јавну набавку         

             Зоран Николић, дипл. мет. 
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