ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
23000 Зрењанин, Коче Коларова 68
Тел. 023/ 523 160, тел/фаx: 023/ 523 161
е-mail: office@visitzrenjanin.com
web: www.visitzrenjanin.com
Матични број: 08965633
Текући рачун: 840-1205664-72 ПИБ: 109846434

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Наручилац, Туристичка организација града Зрењанина, у поступку ЈНМВ бр.1- Штампа
пропагандног материјала , је добио питање, потенцијалног понуђача, на који даје следећи
одговор:
ПИТАЊЕ
Molim Vas za par informacija sto pre.
1. Mapa: Da li se Format B2 odnosi na otvoren ili zatvoren format mape? Ako je zatvoren B2 koji
je otvoren?
2.Katalog: Da li imate pripremu? Na sta se odnosi "са пробушеним ручкама у виду зумбе за
кесе формат 21*35 цм"
4. Kese radimo na najmanje 170gr, da li je to u redu? stampa 4/4?
5.Vizit karte treba mi tacan tiraz po vrstama (imenima) za ponudu
Dinamika: Da li se odnosi na tiraz na godisnjem nivou?
Одговор:
1. Ставка 1. у техничкој спецификацији: Мапа када је отворена има формат Б2,а када је
савијена има димензије 27*12,5 цм.
2. Ставка 2. у техничкој спецификацији: Каталог нема припрему, што се види на
основу ставке 14. техничке спецификације „Дизајн и графичка припрема за сав
штампани материјал“. Као што и у техничкој спецификацији пише димензије корице
каталога су 21*35 цм што је за 4 цм дуже од А4 формата. Ово је из разлога да би се
на том вишку од 4 цм просекла ручка, те да се каталог може носити у виду
„торбице“.
3. Ставка 5. у техничкој спецификацији: Есклузивна кеса-папирна, што се тиче
грамаже папира мора се испоштовати оно што је наведено у техничкој
спецификацији. Штампа је пун колор.
4. Ставка 8. у техничкој спецификацији: Визит карта, немогуће је у овој фази тачно
рећи тираж по врстама (именима) обзиром да је то променљива категорија, па смо из
тог разлога после техничке спецификације дали напомену да су горе наведене
количине оквирне претпостављене количине одређене на основу уобичајених
потреба Наручиоца, и по истим количинама ће бити извршено рангирање понуда, по
укупној вредности наведених оквирних количина. Количина стварно преузетих
услуга за време трајања уговора биће одређена у складу са стварним потребама
Наручиоца, односно може се разликовати од оквирно уговорене с тим да не може
прећи процењену вредност јавне набавке на годишњем нивоу.
5. Количине из техничке спецификације се односе на годишње потребе, а динамика
показује колико пута и у којим ћемо количинама сукцесивно наручивати поједине
артикле.

Ваше питање везано за техничку спеификацију и одговор објавићемо на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца www.visitzrenjanin.com
У нади да смо појаснили Ваше дилеме, срдачн поздрав.
У Зрењанину, дана 07.02.2019. године
Комисија за ЈНМВ бр.1
Интерни дел.бр. 110/7

