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Predmet:  Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 

 

 

Naručilac je primio sledeće pitanje/primedbu potencijalnog ponuđača:  

 

1. Na strani 9 Konkursne dokumentacije stoji da Ponuđač dostavlja izjavu, pod punom krivičnom i 

materijalnom odgovornošću da poseduje odgovarajuću opremu  (Poglavlje XII). 

Poglavlje XII je Obrazac troškova pripreme ponude. 

 

Molimo Vas da izvršite korekciju. 

 
Odgovor:  Radi se o tehničkoj grešci, koja će biti ispravljena. Izjava ponudjača o posedovanju 

odgovarajuće opreme se nalazi u poglavlju XI. 

U prilogu će biti data ispravljena strana 9.  konkursne dokumentacije. 
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или енглеском језику и односе се на машине у сопственом власништву. 

Сертификат издат од произвођача машине може се односити само на 

машину тог произвођача. 

 

3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да: 

- поседује простор у власништву или дугорочном закупу (најмање до истека 

планираног уговора), минимално 300м
2
 на регистрованој адреси. 

Доказ: Фотокопију купопродајног уговора, власничког листа, извода из 

катастра, уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или неког другог 

релевантног документа из кога се може утврдити да понуђач располаже 

захтеваним пословним простором. 

 

-  поседује доставно возило укупне масе са теретом до 3,5 тоне, са утоварно 

истоварном рампом.  

Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за возило и прочитана саобраћајна 

дозвола, а уколико није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, 

понуђач је дужан да достави и доказ о правном основу коришћења возила 

(уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о закупу и слично) 

и слика возила где се види рампа и таблице; 

  

             - поседује следећу опрему: 

1) 1) Два PC или MAC рачунара са лиценцним софтвером за дизајн и 

графичку припрему (Microsoft Office 13 или одговарајуће, Adobe creative 

kloud: комплетан пакет или одговарајуће и QuarkXPress или одговарајуће, 

антивирус програм);           

  2) CTP уређај  

  3)  Две офсет машине четворобојне Б2 или Б1 (једна са лаком); 

      (Roland или Heidelberg или Komori или Kening Bauer или одговарајуће)  

  4) Графички нож; 

  5) Трорезач; 

  6) Две фалц машине;  

  7) Машина за топли повез књига (биндер на топли лепак); 

  8) Машина за биговање; 

  9) Хидраулучна преса за пресовање табака за тврд повез; 

10) Машина за шивење табака концем за тврд повез; 

11) Машина за округљивање рикне на књижном блоку; 

12) Машина за округљивање корице за тврд повез (топли поступак); 

13) Хидраулична преса за убацивање књижног блока у корице; 

14) Машина за топли биг за корице; 

15) Машина за израду корица за тврд повез; 

16) Машина за топлу пластификацију;  

17) Плотер за штампу пробних отисака одобрених корица за штампу са 

лаком; 

18) Машинe за израду и брендирање CD и DVD.  

Доказ: Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу да поседује одговарајућу опрему (Поглавље 

XI). 

Доказ за поседовање софтвера за дизајн и графичку припрему (Microsoft 

Office 13 или одговарајуће, Adobe creative kloud: комплетан пакет или 

одговарајуће и QuarkXPress или одговарајуће, антивирус програм) је уговор 

о куповини или рачун. 

 

4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно 

да: 

- има најмање 20 запослених на неодређено или одређено време. 
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