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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 
 
 
Предмет: Одговор на питање понуђача у вези Конкурсне документације за поступак јавне 
набавке мале вредности, услуга штампања за потребе Завода за 2014. годину, ЈНМВ бр. 
01/2014 
 
 
Дана 27.05.2014. године, потенцијални понуђач је поставио питање следеће садржине:  
,, Молимо вас да нам одговорите на следећа питања везано за ЈНМВ 01/2014.  
Навели сте, између осталог, да је понуђач обавезан да поседује: 
 
ц) машина за ласерску дигиталну штампу из ролне, са аутоматским пасовањем лица и 
наличја, ширине минимално 50цм, са могућношћу обостране штампе 5/5. 
 
Питање: 
За који од наведених послова у спецификацији је потребна ова машина? 
 
 
д) УВ ЦТП, минимално Б2 формата 
 
Питање: 
Засто само УВ? У ЦТП технологији поред УВ постоје и бројнији су Виолет и термал ЦТП 
уређаји. У суштини, њихов продукт је исти, осветљена плоча. 
То би одприлике било исто као када би звали такси и тражили одређени модел аутомобила 
да дође по вас. 
 
Одговор Наручиоца: 
1) Обавештавамо Вас да смо ставку ц)  машина за ласерску дигиталну штампу из ролне, са 
аутоматским пасовањем лица и полеђине,  ширине штампе минимално 50 cm, резолуције 
минимално 1200 х 1200 (4800 х 4800) тачака, са могућношћу обостране штампе минимално 
5/5; тражили због ставке 7) 

7 Презентациони пано Штампа беклит; 5/5 1 м x 0,40 м / / / 6 комада 
због потребе за обостраном штампом беклит фолије са идеалним пасовањем ради већег 
квалитета отиска и вернијег визуелног утиска боја приликом осветљавања. 
Таква машина може бити и подршка (резервна варијанта) својом брзином и резолуцијом у 
случају кашњења припреме за већ заказане промоције услед чега се не би офсетном 
техником могло постићи извршење рока. 
 
2)Прихватамо сугестију у вези ЦТП уређаја и исправку смо унели у конкурсну документацију 
која гласи:  
д) ЦТП машина минимално Б2 формата за осветљавање плоча. 
 
Наручилац  ће  извршити  промену Конкурсне документације у делу који је везан за 
постављена питања. 


