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Пропагандни материјал за мотивацију даваоца крви
(22458000  Материјал штампан по наруџбини; 39295200 Кишобрани

Предмет : Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 23.04.2014. примили смо питања потенцијалних понуђача следеће 
садржине:

„. 1 Ako uzorke kisobrana treba dostaviti sa stampom da li Vi dostavljate pripremu za stampu uzoraka ili 
stampa ne mora biti uradjena sa Vasim znakom (tj. stampa bilo koje sadrzine)?

2. Sto se tice dostavljanja dokaza za posedovanje vozila jedno vozilo nam je pod zakupom I za njega 
mozemo dostaviti fotokopiju saobracajne dozvole I fotokopiju ugovora o zakupu. Drugo vozilo je na 
lizing I prvi put je registrovano pre par dana tako jos uvek nemamo saobracajnu dozvolu vec samo 
potvrdu iz MUP-a da je vozilo registrovano I da se njime moze upravljati, pa nas interesuje da li je to 
dovoljan dokaz (fotokopiju saobracajne mozemo dostaviti najkasnije u roku od 15 dana, tj odmah nakon 
preuzimanja iste iz MUP-a?

3.Molim Vas posaljite mi pripremu za stampu kako bi uradili uzorke i dostavili uz ponudu“

Поступајући по члану 63 ЗЈН и конкурсном документацијом  Комисија даје следећи 
одговоре:
На Ваше питање под бројем један и три обавештавамо понуђаче да:

Узорке кишобрана достављате са штампом по идејном решењу  из конкурсне 
документације  ( капљица крви  ,лого Завода  без натписа димензије 1,8х 3 цм ) , 
6 капљица слободно разбацаних на једном сегменту кишобрана.

На Ваше питање под бројем два обавештавамо понуђаче да:
Наведени  докази су довољни.

У Нишу 24.04.14                            Председник Комисије
Дејан Обрадовић
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