
На питања заинтересованог лица по предметној набавци добара бр. 05/14 – Kанцеларијски 
материјал за потребе Студентског центра у Крагујевцу, наручилац даје следеће одговоре:  
  
 
Питање 1: Ставка 2 и 3 табулир 8.5x11 – стандард је 8.5x12 (А4 формат). Да 
ли је грешка у куцању , или вам стварно треба 8.5x11? 
Одговор 1: У питању је техничка грешка на позицији 2 и 3. Уместо 8.5х12 `` 
треба да стоји 240 мм х 12``. 
 
Питање 2: Да ли су ставке под редним бројем 47 и 58 идентичне , или су то 
два различита обрасца . Ако су различита , молим вас за скенирану слику оба 
обрасца . 
Одговор 2: Ставке нису идентичне у прилогу достављамо скениране обрасце. 
Доставница пазара је А4 образац штампан на НЦР/самокопирајућем папиру у 
једној боји. Блок има 100 листова. Спецификација новца је образац димензија 
99х205 мм штампана у једној боји на НЦР/самокопирајућем папиру у блоку од 
100  листова. 
 
Питање 3: Ставка 60 , дефинишите колико листова треба да буси ( стандард је 
10 , 15,20,25 ,30,40,70,100,150 листова ). 
Одговор 3: Зумба –бушилица треба да има могућност бушења 30 листова. 
 
Питање 4: Ставка 61, дефинишите да ли је стона или ручна , да ли користи 
муницију Но10 или 24/6 , и колико листова треба да хефта. 
Одговор 4: У питању је захтев за ручном хефталицом која користи муницију 
24/6 предвиђена за 30 листова. 
 
Питање 5: Ставка 64, да ли су полице ПВЦ или металне и од колико комада је 
сет? 
Одговор 5: Сет металне полице – 3 полице у сету. 
 
Питање 6: Ставка 65, Пројектна фасцикла, ако може слика да видимо каква је 
то фасцикла. 
Одговор 6: У питању је пројектна мапа са подесивим механизмом у који се може 
убацити вели број докумената или пројектне документације капацитета до 400 
листова. 
 
Питање 7: Ставка 67, претпостављам да је апарат, ако јесте који формат 
максималан вам треба да се пластифицира. 
Одговор 7: Захтев се односи на стони ламинатор формата А4 ширине улаза веће 
од 210 мм предвиђен за рад са фолијом дебљине минимум 125 микрона. 
 
Питање 8: Ставка 77, да ли вам треба само 35 налепница , или је можда у 
питању неко паковање. 
Одговор 8: У питању је 35 паковања а4 формат табака - 100 табака у паковању, 
налепнице приближних димензија 64/38. 
 
Питање 9: Ставка 83, да ли вам треба стони, џепни или математички калкулатор, да ли је 
мањи , веци , средњи (оквирно неки формат). 
Одговор 9: У питању је стони калкулатор већих физичких димензија (минимум 
200 х 150 мм) са минимум 12 цифара. 


