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                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга штампање информатора

Потенцијалн понуђач моли за разјашњење ставке 1.8 допунских услова за јавну набавку  број II, 404-1-
У-6/18 наведених на страни 15 конкурсне документације, где пише да понуђач треба:
“да достави пробни отисак приложеног пдф фајла, са колор клиновима у штампи 4/1 оверен печатом
понуђача”.
Питања су следећа:

· Да ли тај пробни отисак треба да буде одштампан на штампарској машини или на уређају
(пруферу) за штампу пробног отиска?

· Да ли тај пробни отисак треба да буде одштампан на папиру на коме ће се вршити штампа
Информатора (наведен је новински папир 45 г/м2), или на папиру који адекватно колорно
симулира новински папир?

· Да ли свих 32 стране приложеног ПДФ фајла треба да буде одштампано као пробни отисак?
· Уколико се штампа свих 32 стране, да ли треба да буду шивени жицом кроз превој?

Такође, молим Вас и за разјашњење техничке спецификације са наведене на страни 42, где стоји:
“Штампа: HEAT SET техником, 8 страна књижног блока без обзира на укупан број страна од којих су 2
стране корице – 4/4, а остале стране 1/1”

· Да ли то значи да, нпр. уколико се штампа Информатор обима 32 страна, у том случају
Информатор има само прву и задњу страну штампану у боји, а све остале црно-бело?

· Која боја треба да буде коришћена за штампу 1/1, да ли је то црна или нека друга?
Одговор наручиоца:

· Да ли тај пробни отисак треба да буде одштампан на штампарској машини или на уређају
(пруферу) за штампу пробног отиска?

· Пробни отисак треба да буде одштампан на штампарској машини.
· Да ли тај пробни отисак треба да буде одштампан на папиру на коме ће се вршити штампа

Информатора (наведен је новински папир 45 г/м2), или на папиру који адекватно колорно
симулира новински папир?

· Пробни отисак треба да буде одштампан на папиру на коме ће се вршити штампање
Информатора, тј. на новинском папиру од 45 г/м2.

· Да ли свих 32 стране приложеног ПДФ фајла треба да буде одштампано као пробни отисак?
· Да, свих 32 стране треба одштампати тако да у боји (4/4) буду одштампане прва и

последња страну и још 6  унутрашњих (било којих)  и 24  стране  у црној боји са
штампом 1/1.

· Уколико се штампа свих 32 стране, да ли треба да буду шивени жицом кроз превој?
Одштампане 32 стране, за ову прилику, за узорковање, није потребно ушивати.

· Такође, молим Вас и за разјашњење техничке спецификације са наведене на страни 42, где
стоји:“Штампа: HEAT SET техником, 8 страна књижног блока без обзира на укупан број страна
од којих су 2 стране корице – 4/4, а остале стране 1/1”

· Без обзира на број страна књижног блока (16,32,48), увек 8 страна мора бити у
колору: прва и последња свакако и још 6 страна у унутрашњости књижног блока,
или наизменично колор-црно или у боји једна страна до друге. Остали број страна
(нпр. 24 стране ако је књижни блок 32 стране) штампа се у црној боји.

· Која боја треба да буде коришћена за штампу 1/1, да ли је то црна или нека друга?
· За штампу 1/1 користи се црна боја.

    Председник Комисије
  ___________________

                                 Здравко Војновић


