ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – НАБАВКА СИТНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(ЈАВНА НАБАВКА 3/2018), ОД 12.03.2018. ГОДИНЕ
Питање 1:
„ Везано за ЈН 03/2018, канцеларијски материјал, за СТАВКУ 6, „КОВЕРТА СА
ПОВРАТНИЦОМ, БЕЛА, S7, молимо вас за једну допуну, везано за начин лепљења истих:
Пошто наведену коверту са наведеним распоредом и влажним лепљењем у Р Србији може да
производи само један произвођач, овакав технички захтев представља дискриминаторски
услов, па наручиоци дозвољавају и друге начине самозалепљивања, који су можда и бржи и
изузетно квалитетни.
Код самолепљиве траке је начин лепљења познат. Код двокомпонентног лепила се само
преклопи клапна (лепак на лепак), притисне оловком или фломастером, и коверта је трајно
залепљена. Оба ова начина лепљења издржавају све технике штампе јер су термостабилни.
Навешћу само неке веће наручиоце који су прихватили ову сугестију, пошто је нормално да
немаjу (још увек) податке ко све може, како може и сл.: ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ,
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, ПИО ФОНД,
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, МНОГИ СУДОВИ ПО СРБИЈИ ......
Напомињемо да су наведени наручиоци имали прилике да се увере у могућност ових техника
лепљења, које су омогућиле и омогућавају већи број понуђача на јавним набавкама.
Значи, техничка карактеристика би требало да буде: „КОВЕРТА ТРЕБА ДА БУДЕ СА
ВЛАЖНИМ ЛЕПЉЕЊЕМ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН САМОЗАЛЕПЉИВ“, а све остале
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СУ НЕПРОМЕЊЕНЕ.
Уједно ВАС молимо да нам закажете преузимање узорака за ставке 8 и 9, како бисмо могли
направити узорке које се траже, јер су битни због ваше штампе, као и узорак за ставку 17 због
израде, да знамо како се прави клапна, и да ли је и како каширана лепенка и са предње и са
унутрашње стране, дужина пантљике...“
Одговор 1 :
Наручилац остаје при конкурсној документацији.
Узорке можете погледати (извршити увид), радним данима (понедељак-петак) од 08,00 до 15,00
часова, на следећој локацији:
Републички геодетски завод
Београд,
Булевар војводе Мишића број 39
Канцеларија број 126
Претходно је потребно да се долазак најави.
Контакт особа: Мира Мићић Вучковић
Тел: 011/715-26-71
Е-маил адреса: javnenabavke@rgz.gov.rs
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