
 

 

 

 

 

Наш број: 3311/1 

Датум: 25.09.2017. године 

 

 

Комисија за јавну набавку услуга – штампање публикација Економског факултета у Београду, 

редни број ЈН 19/2017, образована решењем декана бр. 2993/2 од 25.08.2017. године 

            

 

Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Наручилац је примио следећа питања потенцијалног понуђача: 

 

 

 

1. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује доставно 

возило укупне масе са теретом до 3,5 тоне, са утоварно истоварном рампом: Уколико 

наручилац заиста има намеру да достава буде благовремена и квалитетна, интересује га да ли 

понуђач има довољно запослених на пословима експедиције, као и да ли има теретна возила 

одређене НОСИВОСТИ. Молимо вас за појашњење зашто је укупна маса са теретом важнија 

од носивости возила? 

 

Одговор: Наручилац  је захтевао испуњење траженог услова због немогућности приступа и 

манипулације већег возила у дворишту Факултета, као и из разлога што тражено возило укупне масе 

са теретом до 3,5 тоне спада у категорију возила за која не постоји забрана кретања кроз град у току 

дана, што је неопходно због несметаних испорука публикација, а према потребама Наручиоца. 

 

2. две офсет машине четворобојне Б2 или Б1 (једна са лаком): зашто се захтева машина са 

лаком, када је добро познато да, у случају да је потребан лак, корице се могу одштампати 

на једној машини, а лакирање се извршити на посебној машини за офсет лакирање? 

 

Одговор: Прихватамо сугестију потенцијалног понуђача. Понуђач испуњава услов техничког 

капацитета и уколико докаже да поседује две четворобојне машине Б2 или Б1 и једну одвојену 

машину за офсет лакирање. У том смислу биће измењена и конкурсна документација. 

 

3. Плотер за штампу пробних отисака са лаком: Пробни отисци у штампаријама се раде на 

пруферима (посебне врсте Плотера) усклађеним са стандардима примењеним у самој 

штампарији. За то се користе посебни Прооф папири специфичне белине и посебног 

премаза. Овде није наглашено која врста лака се тражи (УВ,ВД…) јер лакирање на 

плотеру никада не може бити слично или исто као лакирање у офсет технологији или 

сито штампи, те се поставља оправдано питање како то може бити пробни отисак.  

 



 

Одговор: Прихватамо сугестију потенцијалног понуђача. Понуђач испуњава услов техничког 

капацитета и уколико докаже да поседује плотер за штампу пробних отисака,  без функције 

лакирања. У том смислу биће измењена и конкурсна документација. 

 

4. Машина за израду и брендирање CD и DVD: под израдом се подразумева изливање 

дискова, а под брендирањем, претпостављамо, штампање на дисковима. Имајући у виду 

да се празни CD-ови и DVD набављају на тржишту као репроматеријал, на којима се 

касније врши уштампавање и инсертовање у књигу, зашто инсистирате да штампар 

поседује машину за производњу дискова? Овом аналогијом можете захтевати и да 

штампар поседује машину за прераду дрвета и производњу папира. 

 

      Одговор: Под израдом се мислило на класично "нарезивање" дискова, а не на изливање дискова, 

односно њихову производњу  у физичком смислу као медија за даље наснимавање. 
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