РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2019-21
Датум: 30. август 2019. године
Нови Сад
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку - услуга, штампaње едукативног материјала,
шифра: ЈНМВ-У-4/19 је дана 30. августа 2019. године, сачинила

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ШТАМПAЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ(Шифра: ЈНМВ-У-4/19)

Тачка 1.
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга - штампaње едукативног
материјала, шифра: ЈНМВ-У-4/19, у тачки 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА) на страни 5, подтачка 3. мења се и гласи:
„3. Еколошки лексикон – 50 листова отворена спирала
Oбим: 50 листoвa
Фoрмaт: 160 x 235 мм листови
Књижни блок: еколошки папир ШАМОА 80гр
Корице–лепенка 2мм + рељефни еко натур 90гр
Штампа: 2/2
Повез: Спирала по дужој страни
Дoрaдa: контрола квалитета, обрезивање листова, каширање основе, комплетирање
Припрема: Добављач израђује оригиналне илустрације по идеји и сценарију
наручиоца. Штaмпaриja рaди дизајн и идејно решење, слог и прелом текста, обраду
колора и илустрација. Штампарија ради електронску монтажу, израђује верификован
пробни отисак у боји и израђује CTP плоче.
Tирaж: 3000 кoм.“
На страни 6, подтачка 5. мења се и гласи:
„5. Роковник Б5-рељефни еко натур
Oбим: 120 листoвa
Фoрмaт: Б5
Пaпир зa књижни блoк: еко папир -шамоа 80 g/m2
Пaпир зa кoрицe: Лепенка 2мм + рељефни еко натур 90гр
Штaмпa листoвa: 1/1
Штaмпa кoрицe: блиндрук –слепи отисак
Пoвeз: тврди повез -шивење
Tирaж: 1500 кoм.
Дoрaдa: Шивење
Припрема: Штaмпaриja рaди дизајн и идејно решење, слог и прелом текста, обраду
колора и илустрација Штампарија ради електронску монтажу, израђује верификован
пробни отисак и израђује CTP плоче.
Eкспeдициja: фцo Грaдскa Упрaвa зa зaштиту живoтнe срeдинe“
На страни 7, подтачка 13. мења се и гласи:
„13. Рељефна еко натур коцка - држач за папир + папир
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Димензије – 9 х 9 х 9 цм
Материјал – лепенка 2мм + рељефни еко натур папир 90гр
Папир - еко папир -шамоа 80 g/m2, 600 листића
Штампа – на папиру 1/0 а на држачу блиндрук-слепи отисак
Тираж – 600 ком
Припрема: Штaмпaриja рaди дизајн и идејно решење.
Eкспeдициja: фцo Грaдскa упрaвa зa зaштиту живoтнe срeдинe.“
Тачка 2.
У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне
документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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