ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ПОВОДОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА, ЈНМВ 09/2015, Партија 1. Остали канцеларијски материјал
Питања и одговори по ставкама из Конкурсне документације, поглавље III,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА Партију 1. Остали канцеларијски материјал:
1. Питање:
Ставка 55. Пуњива батерија 2700 1.5 AA.
Не постоји од 2700 него од 2650 је највећа пуњива AA.
Молим Вас да то да промените.
Одговор:
Пуњива батерија 2700 1.5 AA – батерија од 2700 постоји (Camelion или
одговарајуће).
2. Питање:
Ставка 56. Пуњива батерија 2700 1.5 AAA
Не постоји од 2700 него је највећа за пуњење 1000 Mah.
Молим Вас да то промените.
Одговор:
Ставка 56. се мења и гласи: Пуњива батерија 1000 1,5 AAA
3. Питање:
Ставка 70. Троугао 45 степени дужина 50цм
Ставка 71. Троугао 30 степени дужина 70цм
те дужине троуглова постоје само дрвени. Молим да прецизирате зато што се у
пластици ти троуглови не производе.
Одговор:
Ставка 70. се мења и гласи: Троугао пластични од 45 степени, дужина 32 cm.
Ставка 71. се мења и гласи: Троугао пластични од 30 степени, дужина 32 cm.
4. Питање:
Ставка 10. Картонска фасцикла са гумом више боја висок сјај, израђена од 300g/m
унстридука, димензије 320 x 240 mm.
С обзиром да се доноси узорак фасцикле са том димензијом и 300g се на тржишту може
наћи са димензијом 31.5 cm x 23,5 cm и то је стандард те фасцикле са том грамажом, да
ли прихватате и ту димензију која је стандард, а одговара А4 димензији. Молим да то
промените.
Одговор:
Ставка 10. се мења и гласи: Картонска фасцикла са гумом,више боја, високи сјај,
израђена од најмање 300g/m кунстридука димензије најмање 31.5 cm x 23,5 cm
5. Питање:
Ставка 11. Фасцикла PVC са механизмом у боји
Да ли сте мислили на PVC фасциклу са металним клизајућим механизмом унутар
фасцикле или сте мислили на две иглице унутар фасцикле?
Одговор:
Фасцикла PVC са механизмом у боји. Фасцикла мора да има метални механизам (не
само иглице).

