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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку
добара: новогодишњег штампаног материјала за потребе општине Нови Бечеј у 2014-ој
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Дана 26.11.2014. године Комисија Наручиоца, образована за спровођење предметног поступка
јавне набавке, је примила два захтева за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуда, са следећим питањима:
1. ''Молимо Вас да нам дате појашњење ставке која се налази на 7. ( седмој ) страни Ваше
конкурсне документације под техничким карактеристикама која се тиче трошкова припреме и
израде материјала. Наиме, да ли припрема подразумева и графички дизајн, односно дизајн
визуелног решења за сваку тражену ставку, у оквиру које ће бити обухваћени и графичкотехничка припрема материјала, као и контрола и овера штампе од дизајнера? ''
2. “Предмет набавке под ставком 2. Омот за календар (самолепљиви): Да ли је у питању коверта џак
у коју се пакују календари или је у питању нека врста облоге?
Да ли можете да нам доставите скицу или неке приближне информације (опис производа).“
3. „Предмет набавке под ставком 5 и 6 које се односе на роковник мали и роковник велики:
Занима нас да ли се ради о стандардним роковницима или се штампају неки ваши посебно.
Ако се штампају, од ког материјала је корица и од ког материјала је књижни блок (унутрашњи
део).
Да ли се унутрашњи део, односно књижни блок лепи топлим лепком (броширано) или се прво
шије па лепи топлим лепком.“
Након примљених захтева за додатним информацијама и појашњењима у вези предметне набавке,
Комисија Наручиоца је констатовала да је предмет набавке недовољно описан, и да га треба прецизније
дефинисати, како би понуђачи могли припремити прихватљиве понуде, те у Техничким
карактеристикама за набавку новогодишњег штампаног материјала за потребе општине Нови Бечеј у
2014-ој години – Прилогу спецификације, на страни 7. Конкурсне документације, врши допуну, на
следећи начин: после става 3., који гласи:
„Понуђеном ценом наведених добара према Спецификацији, понуђач ће обухватити трошкове припреме
и израде новогодишњег штампаног материјала“.
додаје ставове 4, 5 и 6:
Став 4. Припрема за израду подразумева израду дизајна посебног визуелног решења комплетног
материјала који мора као своју тематику имати карактеристична обележја општине,
прилагођена пословној политици и досадашњем визуелном идентитету исте. Припремљена
дизајнерска решења се морају доставити у електронској форми за сваку појединачну ставку из
Спецификације и морају бити одобрена од стране наручиоца пре штампе.
Став 5. Предмет набавке под ставком 2. Омот за календар (самолепљиви), подразумева једнострану

траку, према захтевима из Спецификације, која са једне стране има одштампано дизајнерско
решење које се за потребе штампе израђујете, док са друге стране на једној ивици има
лепљиву траку, према скици.

Став 6. Предмет набавке под ставком 5 и 6 Спецификације - роковник мали и роковник велики:
Ради се о роковницима који су израђени према дизајнерском решењу које је саставни део
понуде, а не о стандардним роковницима. Корице су Лепењка 2 mm двоструко касирана
kundstruck 120 gr 4/4. Унутрашњост 80 gr офсетни папир 1/1. Повез метална спирала.
Корице и честитке обострана мат пластификација.
Досадашњи ставови 4, 5, 6 и надаље постају ставови 7, 8, 9 и надаље.
У осталом делу Техничке карактеристике за набавку новогодишњег штампаног материјала за
потребе општине Нови Бечеј у 2014-ој години – Прилог спецификације, остаје непромењен.
С обзиром на чињеницу да је Комисија Наручиоца извршила измену Конкурсне документације за
јавну набавку набавку новогодишњег штампаног материјала за потребе општине Нови Бечеј у 2014-ој
години САМО ДАН ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА за предметну јавну набавку, наручилац је сходно
одредбама чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, одлучио да ПРОДУЖИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА, на следећи начин:
- рок за подношење понуда се МЕЊА са 28.11.2014. НА 05.12.2014. године до
11,00 часова и
- рок за отварање понуда се МЕЊА са 28.11.2014. НА 05.12.2014. године у 12,00
часова;
Позив и Конкурсна документација за предметну набавку у свему осталом остају непромењени.
Измене и допуне Конкурсне документације поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца, и
доставити понуђачима, којима је упућен Позив за достављање понуда и онима који су тражили
појашњења.
Председник Комисије:
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