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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: М2017-13/14
07.06.2017.

Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице је дана 07.06.2017. године у 08.41h путем електронске поште (e-mail-
a) упутило захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
за јавну набавку добара- канцеларијског материјала, број М2017-13. Захтев заинтересованог лица
је заведен код Наручиоца под бројем М2017-13/12 од 07.06.2017. године у 8:41h и има следећу
садржину:

„Поштовани,
Обраћамо вам се везано за  јавну набавку број М2017-3,
Као потенцијални понуђачи  :
Молимо појашњење за партију бр.2
Ставка  бр.4  колико листа садржи рис

бр.5 где и када се може преузети или погледати узорак
бр.7 која је граматура картона за гробно место
бр.8 која је граматура картона пијаце
бр.10 и 11   кунздрук   мат или сјајан
бр.17,18,19,   колико листа у блоку
бр.29  колико листа (тј. сета) иде у кутију

Молимо појашњење за партију бр.3
Ставка бр.3     комада или у блоковима упаковано

бр.14.  број листа у блоку
бр.40   величина металног дела.“

Одговор на питање:
Сходно одредби чл. 63. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) достављамо у законском року одговоре на постављена питања:

Појашњења за партију бр. 2- штампани канцеларијски материјал и папир:
-артикал под редним бр.4 (Фотокопир папир A4, 80г, бели,  I класа – „GUTENBERG – MAESTRO“
или одговарајуће) треба да буде пакован у рису који садржи 500 листа.
- узорак артикла под редним бр.5 (Фотокопир папир A4, 80г, перфорирани (2 перфорације по
ширини и 1 по дужини – по узорку), бели,  I класа – „GUTENBERG – MAESTRO“  или одговарајуће,
500/1) може се преузети или погледати у пословном простору наручиоца у улици Ђуре Јакшића 1,
у Смедереву, у канцеларији бр.1.
- артикал под редним бр.7 (Картон гробног места двострано 244 x 220 мм) треба да је израђен од
картона гараматуре 140 гр.
- артикал под редним бр.8 (Картон картотеке гробног места једнострано 247 x 220 мм) треба да је
израђен од картона гараматуре 140 гр.
- артикли под редним бројевима 10 (Кунздрук А4, 115 г) и 11 (Кунздрук А4, 135 г) треба да буду
сјајни.




