
        ГРАД ПИРОТ
Град Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-506/2017
Датум: 07.08.2017.
             
ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОР  НА  ПОСТАВЉЕНА  ПИТАЊА  У  ВЕЗИ  ЈН  БР.  1.1.7/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Дана 04.08.2017. потенцијални понуђач је поставио следећа питања која се односе
за Партију 2: Остали канцеларијски материјал. 

1. Код коверата са штампом за позиције 2,5,7,9 и 11 да ли је штампа у једној боји? У
опису стоји да штамбиљ садржи грб СРБИЈЕ?
2. Код позиције 29.да ли се траже 5 сета са 3 нивоа или 15 фиоке(постоља)?
3. На коју натрон кесу се мисли код позиције 43? Украсну,обичну без ручки,којих 
приближних димензија?
4. Да ли је текст Обавештења ради пријема писмена по новом ЗУП-у исти као и код 
старог обрасца(образац ОУП11)?

ОДГОВОРИ:

1. Код коверата са штампом за позиције 2,5,7,9 и 11 ради се штампа у једној боји,
у свему према опису за наведене позиције.

2. Код позиције 29. Спецификације за Партију 2:  Остали канцеларијски материјал
стоји: „полица за документа, метална- жичана са 3 (постоља) фиокице“. Дакле, једна
полица за документа, метална- жичана се састоји из  3 (постоља) фиокица.Јединица
мере јесте једна полица за документа, метална- жичана са 3 (постоља) фиокица, а
Наручилац тражи 15 комада тако описане једне полице.

3.  Наручилац  је  одустао  од  позиције  у  Спецификацији  под  редним  бројем  43
„Натрон кесе“. Поред ставке 43 обрисане су и ставке: 23 - Дрвене бојице; 31 - Блок за
цртање број 3; 83 - маказе металне, сечиво 21 цм. 

Код следећих ставки, и то: 27 - свеска А5 – меке корице, 80 листова; 42 -лењир –
пластични 30  цм;  53 -  графитна  оловка HB са  гумицом PELIKAN 979393-1;  58 -
оштрилце ПВЦ извршена је корекција тражених количина. 

  4. Текст Обавештења ради пријема писмена по новом ЗУП-у  није исти као и код
старог обрасца(образац ОУП11).
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