РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/5-18- 04
27.06.2018. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012,14/15 и 68/15) достављамо

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
дораднe књиговезачкe машинe за сакупљање одштампаних табака са елементима за
сакупљање, шивење и савијање, ЈН бр. 5/18

Питање:
Kod tehnicke specifikacije za masinu koja je predmet ove nabavke, dodatni uredjaj za cantragovanje,
imate sledeci uslov:
Brzina ne manja od 9000 brosura/sat u stepenastom modu.
Pitanje:
Znaci da masina ne sme da ide brzinom manjom od 9000 brosura na sat, sto je neizvodljivo, ako je
mozda greska a treba da bude maksimalna brzina od 9000 brosura na sat, to je oko 2,5 brosura u
sekundu, iz iskustva znam da nijedna masina nemoze tako brzo da radi, molim Vas da proverite ovu
stavku ili da je skinete sa javne nabavke jel nije moguca.

Одговор:
1) У Техничкој спецификацији, у поглављу II конкурсне документације дошло jе до
техничке грешке. У делу техничке спецификације Додатни уређаји за цантраговање
наведен је следећи услов:


Брзина не мања од 9000 брошура/сат у степенастом моду;

Наведени услов се мења и сада гласи:


Максимална брзина не мања од 9000 брошура/сат у степенастом моду

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.
Врста: Добра - дорадна књиговезачка машина за сакупљање одштампаних табака са
елементима за сакупљање, шивење и савијање.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Потпуно аутоматска машина за израду кламоване брошуре
 Аутоматско подешавање машине од посла до посла преко Touch screen монитора;


Могућност меморисања налога и поново коришћење преко програма;



Mогућност фино подешавање током рада;



Машина мора да има две куле;



Две главе за кламовање, максимална дебљина брошуре 6mm - Могућност додавања
још две главе накнадно - укупно 4 главе;



Аутоматско савијање брошуре након кламовања по потреби;



Максимална брзина готових брошура у А5 5200 ком/сат;



Максимална брзина готових брошура у А4 4600 ком/сат;



Електронска контрола грешака (дупли табак и недостатак табака);



Могућност надоградње уређаја за предње и бочно обрезивање;



Могућност ручно улагања.

Две куле са по десет станица


Минимални формат папира 105 х 148 mm;



Максимални формат папира 350 х 508 mm;



Граматура папира: минимална 50g/m², maksimalna 300g/m²;



Kапацитет станица: 65 mm у висини папира;



Могућност рада одвојено у истом времену;



Тouch screen монитор за подешавање рада куле;



Сензор за детекцију дуплог табака.

Додатни уређаји за цантраговање


Елиминација брошуре са грешком током рада;



Степенасто цантраговање сакупљене брошуре;



Максимална брзина не мања од 9000 брошура/сат у степенастом моду;



Капацитет слаганих брошура не мање од 360 mm;



Дебљина транспорта не мања од 6 mm.

Гаранција минимум 12 месеци.

Комисија за јавну набавку

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговори
на
документације.
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