Брпј: 1/2015-9
Датум: 30.03.2015. гпдине

Дпдатне инфпрмацијe/ ппјашоеоа брпј 4
у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга
Штампаое коига
ЈН МВ 1/2015
Наручилац је пд заинтереспванпг лица дана 30.03.2015. гпдине, путем електрпнске ппште
примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације у ппступку
јавне набавке мале вреднпсти услуга– Штампаое коига, где су тражене дпдатне инфпрмације /
ппјашоеоа:
Сходно преузетој документацији за штампање књига - ЈН МВ 1/2015 молим Вас да нам
доставите одговоре на следећа питања како би могли формирати понуде
- ставка 3: у колико боја се штампа књижни блок и корица
- ставка 9: формат 24x22,5цм - да ли је каталог усправан или положен
- ставка 13: какав је повез каталога?
- ставка 14: на којој хартији се штампа књижни блок
- ставка 15: формат 28x21цм - да ли је монографија усправног или положеног формата
- за све ставке потребно је исказати вредност ПДВ-а.
Молимо да наведете за које производе иде ПДВ 20% а за које иде 10%
На пснпву члана 54. став 13. тачка 1. Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 30.03.2015. гпдине, дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа, какп следи:
Питаое: ставка 3: у колико боја се штампа књижни блок и корица
Одгпвпр: књижни блок 1/1 , корице 4/0
Питаое: ставка 9: формат 24x22,5цм - да ли је каталог усправан или положен
Одгпвпр: положен
Питаое: ставка 13: какав је повез каталога?
Одгпвпр: жичани
Питаое: ставка 14: на којој хартији се штампа књижни блок
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Одгпвпр: офсет 90гр
Питаое: ставка 15: формат 28x21цм - да ли је монографија усправног или положеног
формата
Одгпвпр: положеног формата
Питаое: за све ставке потребно је исказати вредност ПДВ-а. Молимо да наведете за које
производе иде ПДВ 20% а за које иде 10%
Одгпвпр:
ставка 1. 10%
ставка 2. 20%
ставка 3. 10%
ставка 4. 20 %
ставка 5. 10 %
ставка 6. 10%
ставка 7. 10%
ставка 8. 10 %
ставка 9. 10 %
ставка 10. 10%
ставка 11. 20 %
ставка 12. 20 %
ставка 13. 10 %
ставка 14. 10 %
ставка 15. 10 %
ставка 16. 20 %
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, дпставља
заинтереспванпм лицу и истпвременп се пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет
страници Наручипца.
Кпмисија за јавну набавку
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