УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Број: 22/7
Датум: 22.03.2016.
ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- ЈНМВ 01/16 Услуге штампањa књига, часописа и осталог штампаног материјала
ПИТАЊЕ бр. 1:
„Са обрасцем структуре цене какав сте дали у конкурсној документацији ЈНМВ 01/16 смо се много пута
сусрели код различитих наручилаца и много пута смо имали проблем јер различити наручиоци су
различито тумачили како се исправно попуњава.
Да бисмо избегли све нејасноће у описном одговору, молим Вас за појашњење како се табела попуњава
на датом примеру:
Ако је на пример цена једне књиге 500 динара за тираж од 200 примерака.“
ОДГОВОР бр. 1:
Исправно попуњена табела се ради према наведеном упутству које је дато испод сваке табеле у Обрасцу
цене. У колони “цена по једном штампарском табаку према наведеним тиражима без ПДВ-а” даје се
цена за УКУПАН ТИРАЖ штампаног табака. Нпр. цену од 500,00 дин помножити са тиражем и
поделити са бројем табака и добићете цену по једном штампарском табаку траженог тиража. Затим
ово множите са штампарским табацима према упутству датом у “Обрасцу цене” за сваку конкретну
спецификацију, где испод сваке табеле имате конкретно за дату спецификацију и број штампарских
табака, да бисте добили „укупну цену по наведеном тиражу без ПДВ-а“. Упутство дато у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА „СТРУКТУРА ЦЕНА“.
Свака понуда непопуњена по упутству испод табеле ће бити неприхватљива и одбијена.
ПИТАЊЕ бр. 2:
„Молим вас за информацију да ли можемо, због врло сличних техничких карактеристика, да доставимо
један узорак за књиге из техничких спецификација 2, 3, 5 и 6?“
ОДГОВОР бр. 2:
Молимо Вас да доставите узорке у складу са захтевима из конкурсне документације.
ПИТАЊЕ бр. 3:
„Молимо Вас да појасните да ли су колорне стране за Монографију, под тачком 1. груписане и
представљају први део књижног блока? Уколико нису, молимо Вас да наведете које су стране у
књижном блоку?
ОДГОВОР бр. 3:
Колорне странице се не штампају у блоку. Тачан распоред колорних страница знаћемо након припреме
за штампу, када конкретна публикација/публикације буду одобрене од стране Уредника.
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