Народни музеј Лесковац
Стојана Љубића бр.2, 16000 Лесковац
Број :
Датум : 27.07.2017. године

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга – “набавка штампаног материјала поводом прославе 500 година постојања
Јашуњских манастира, бр.ЈН-МВ-03/2017.
У скаладу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/15 и 68/15), наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за
предметну набавку, и то на следећи начин:
На страни 21. У делу Спецификација услуга “Штампани материјал поводом прославе 500
година постојања Јашуњских манастира“, додаје се у задњој колони:
ИЗМЕНА И ДОПУНА
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 500 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЈАШУЊСКИХ МАНАСТИРА
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 500 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЈАШУЊСКИХ
МАНАСТИРА
Трошкови

– Спецификација услуга
Јединица
Број
јединица

Износ по
јединици (у
дин.)

Укупни
трошкови (у
дин.)

Монографија (235х300 мм)
Штампа листова: 4/4
Материјал листови : кунздрук 150 гр
сјајни
Форзец: офсет 180 гр
Штампа: 1/0
Материјал корица: лепенка 3 мм,
Eмбосан 150 гр.
Омотница: кунздрук 170 гр
Штампа: 4/0
Сребротиск (са блиндруком) 5x 5cm
Обим: 224 стр.
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Каталог (22х66 цм)- 2 бига
Штампа листова: 4/4+мат
пластификација 1/0
Материјал листови : кунздрук 200 гр

Разгледница 20х10 (5 врста)
Штампа листова: 4/1
Материјал листови : биндекот 295 гр
Блок А5
Обим: 60 листова
Спирала у главу
Штампа листова: 1/1
Материјал листови: офсет 80 гр,
шрафирани - мотив са насловнице
(блока) само блеђе.
Штампа корица: 4/0+мат
пластификација 1/0
Материјал корице: кунздрук 300 гр
Рекламна кеса
Штампа : 4/0+мат пластификација 1/0

Материјал: кунздрук 200 гр
Димензије: 31,5 x 25 x 9cm
(висина,ширина и дужина)
Постер Б/2
Материјал: кунздрук 200 гр

Позивнице са ковертом (са
мотивима) 20х9,5 цм
Материјал : кунздрук 200 гр
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Беџеви са штампом
48 мм
Банер са штампом и рамом
3 х (4,2) 5 метара
Материјал: церада - ринглице
Постер 100 х 70 цм
Материјал: кунздрук 200 гр
Ролап са штампом
85х 200 цм
Материјал: ПП банер
Ролап са штампом
100х200цм
Материјал: : ПП банер
Хемијске оловке
Пластичне оловке у 1 боји, сито
штампа (1 боја).
Pop up Baner са штампом и два
рефлектора (Back board-prees well ili
promo zid)
Димензије 4,14 m x 2,30m
Ком. 5
- 2 zaobljena
- 3 ravna
Opis: spada u kategoriju promo opreme
ili promo display sistema za promociju.
Pop up banner odlikuje prakticno –
upotrebna vrednost koja se ogleda u

lakoj montazi i demontazi proizvoda,
velikom povrsinom za promociju,
mogucnost ponovonog rebrendiranje
proizvoda novim graficikim resenjima na
istoj ili novoj juvidor
povrsini.Jednostavan je i vrlo praktican
za transport jer se odilkuje
mogucnoscu da se spakuje u torbu, a
iako je ukupna tezina konstrukcije sa
stampom 24 kg njegovo prenosenje je
jednostavno jer sve staje u jedan kofer
koji ima tockice .Uz back board
konstrukciju idu i dva reflektora sa
prikljucnim kablovima jer po potrebi
moze da se koristi I za vecernje ili
scenske promocije.
Pop up banner se radi u dve varijante sa
zaobljenim (2 komada) i sa ravnim
promo display sistemom za promociju (3
komada).
УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Овако извршена измена и допуна чини саставни део конкурсне документације бр.717-3 од
14.07.2017. за јавну набавку услуга бр. ЈН-МВ – 03/2017 “Штампани материјал поводом
прославе 500 година постојања Јашуњских манастира“.

КОМИСИЈА ЈН МВ 03-2017

