ПИТАЊЕ 13:

Одговор
1. У Партији 7 - Оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори
(уместо партији 8 како је навело заинтересовано лице),
- ставка 1. „Хемијске оловке патент средњег квалитета“, ставка 2. Хемијске оловке
Rotring или одговарајуће, ставка 3. „Хемијска оловка Parker или одговарајуће“ и ставка 4. „Сет
налив перо и хемијска оловка, Parker "или одговарајући" - дебљина исписа је 0,7мм, а боја исписа
плава.
- за ставку 14. „Фломастери за флип чарт и белу таблу“– маркер је универзални.
- за ставку 16. „Фломастер оловка гел у боји“ – дебљина 0,5мм, боја плава, црвена и
црна.
2. У Партији 9 - Батерије , ставка 7. „Батерије GP супер алкалне 23A 12V
28x10мм“ - из назива ставке брише се ознака GP.
3. У партији 11 - Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе – у ставки 24.
„Обележивач страница (4 боје) – ужи, PVC, на врху облик стрелице дим. 4,5цмх1цм“– захтевани
обележивач мора да садржи минимум 4х50 листова.
4. У Партији 13 - Материјал за штампарију и књиговезницу – ставка 1.“
Преградни картон (1/100) A4“ – Преградни картон је 1/100 А4 јединица мере је комад. Захтевана
количина је 8.721 комад.
5. У партији 16 - Боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање
и печаћење – ставка 12. „Штипаљка за папир-мала-19мм“ – кутија садржи 12 штипаљки, ставка
13. „Штипаљка за папир-средња-25мм“ - кутија садржи 12 штипаљки и ставка 14. „Штипаљка за
папир-велика-41мм“ – кутија садржи 12 штипаљки.
У Партији 17 - Остали канцеларијски материјал – ставка 25. „Полица за акт
PVC“ и ставка 27. „Полице за акт – хоризонталне“ – реч је о истим ставкама које су различито
описане али је потребно попунити цену за обе ставке.
6. У партији 17 - Остали канцеларијски материјал – ставка 39. „Уложак за
освеживач аута“ –наручилац са Списка наручилаца грешком је аплицирао за поменуту ставку те
исту не треба попуњавати јер се ова ставка са припадајућим колонама брише и у поглављу III
„ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“ , на страни 92 од 225 конкурсне документације, брише се
„Уложак за освеживач аута“ са припадајућим колонама и редовима.
7. У Партији 4 - Коверте - ставка 1. „Коверта А3 бела, самолепљива дим.
324х458мм“– биће уважене коверте димензија 300х400мм.
8. У Партији 4 - Коверте, тежине коверти су следеће:
- ставка 2. „Коверта А4 бела самолепљива са траком дим. 229х324мм“ – 90 гр.
- ставка 3. „Коверта А5 белa, самолепљива дим. 162х229 мм“ – 90гр.
- ставка 8. „Коверта Б5 бела самолепљива са траком, отварање по широј страни,
дим. 176х250мм“ – 90гр.
- ставка 9. „Коверта бела самолепљива са траком, дим. 250х350мм“ – 90гр.
- ставка 10. „Коверта 1000 АД бела самолепљива са траком (отварање по ужој
страни), дим 235х360мм“ – 90гр.

- ставка 11. „Коверта 1000 АД велика жута самолепљива са траком (отварање по
ужој страни) дим 250х350мм“ – 90гр.
- ставка 12. „Коверта Б6 бела самолепљива, дим. 120х180мм“ – 80гр.
- ставка 13. „Коверта бела самолепљива, дим. 300х400 мм“ – 100гр.
- ставка 14. „Коверта са фалтом (врећа), самолепљива, - 250 х 350 х 40 мм“ – 100120гр.
- ставка 15. „Коверте торбари дим. 300x400мм. Бела или жута натронска. Не мора
бити самолепљива“ – 100гр.
- ставка 16. „Коверта бела самолепљива са траком, дим. 190х260мм“- 90гр.
- ставка 17. „Коверта бела самолепљива са траком 220х110мм“ – 90гр.
- ставка 18. „Коверта, Б5 розе, самолепљива дим. 176х250мм“ – 90гр.
- ставка 19. „Коверта Б6, плава, самолепљива“ – 70гр.
- ставка 20. „Коверта браон, већа, обична 230х340мм“ – 100гр.

