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Одговор 1 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке –
Организација конференција и других догађаја, број јавне набавке О-41/2017.
Питање 1:
У складу са објављеним позивом за достављање понуде за поступак јавне набавка 0-41/2017
да ли можемо добити појашњење/додатне информације појединих ставки у техницкој
спецификацији за које сматрамо да могу битно утицати приликом формирања понуде:
Ставка 9 , 10, 11 – Брендирање возила - да ли је могуце добити информацију која је површина
односно квадратура брендинг?
Ставка 40 – Балони- прављење фигура од балона- Каква врста балона је предмет набавка и
каква фигуре је потребно правити?
Ставка 42 - Промотивне памуцне мајице- да ли је могуце добити информацију о величини
брендинга на мајицама?
Ставка 43 - Промотивни ранац – да ли је могуче добити информацију о димензији ранца?
Ставка 45 – Услуга израде промотивног материјала од стиродура , фулл брендирање– да ли
израда подразумева сецење на CNC машинама на неки облик и шта подразумева фулл
брендирање?
Одговор 1:
Ставка 9 , 10, 11
Одговор: Захтев ће се односити на брендирање обе бочне стране, предње стране, односно
хаубе, као и задње стране возила. Брендирање ће подразумевати и брендинг преко стаклених
површина, односно бочних прозора комбија и мини буса. Сто се тиче комби и мини бус
возила, брендираће се возило који Добављац обезбеди, те у складу са тиме Наруциоцу није
унапред позната димензија возила. Што се путничког аутомобила тиче, брендирање ће се
радити на возилу марке Опел Астра оквирних димензија дужина 411 цм, ширина 171 цм и
висина 148 цм или сличном возилу из те класе.
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Ставка 40
Одговор: Захтев се односи на балоне од латекса, у боји о којој ће се Наруцилац изјаснити
приликом наруџбине, на којима ће се радити штампа одабраног графичког решења.
Предвиђене фигуре су букет, грозд, цвет, стуб, лук, спирала, слово и слично.
Ставка 42
Одговор: Величина брендинга ће првенствено зависити од предложеног графичког решења и
његовог најбољег уклапања и позиционирања на мајци, али начелно, предвиђено је да буду
брендиране и предња и задња страна, максимално у величини брендинга половине стране
мајице, с тим да брендинг у тој величини може бити позициониран на било ком делу, нпр. на
средини предње стране.
Ставка 43
Одговор: Оквирне димензије су: 140мм*290мм*380мм
Ставка 45
Одговор: Израда подразумева сечење на ЦНЦ машини или било којој другој машини истог
квалитета на произвољни облик по жељи Наруциоца у оквиру наведених димензија у
спецификацији. Фулл брендирање подразумева, на захтев Наручиоца, фулл колор штампу на
свим странама материјала.
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