Прилог 1
ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за набавку број Р 110/2018 изузете од примене Закона о јавним набавкама
у складу са чланом 39. став 2. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Предмет набавке добра:

Материјал за потребе обраде и производње кованих производа

Техничке карактеристике
предмета набавке:

У прилогу.

Рок за достављање понуде:

20.12.2018. године до 11.00 часова.

Начин достављања понуде:

Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде доставити
имејлом на адресу: odeljenje.nabavke@nbs.rs, са назнаком: за
Александру Тутуновић и Бранкицу Петровски, уз обавезно
закључавање понуде.
Шифру за отварање понуде доставити у периоду од 11.01 до 11.30
часова истог дана.
Понуде за које није достављена шифра у предвиђеном року, као и
понуде које нису достављене закључане неће се узети у разматрање.
Понуђач је у обавези да достави узорак.
Понуђачи достављају понуде електронски, а поред тога достављају,
пре отварања понуда, узорак папира у дужини од 20 cm х 119 mm.
Узорак треба да буду спакован у један пакет - коверат, затворен са
свих страна и обележени називом и адресом понуђача, са назнаком
„УЗОРАК“ у затвореном прикладном паковању – и достављен на
адресу Народна банка Србије Завод за израду новчаница и кованог
новца - Топчидер, Пионирска 2, Београд, н/р Владан Рошкић / Блажо
Милајић.
Узорци се могу послати поштом или оставити на пријавници Завода за
израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Пионирска 2, до
крајњег рока за достављање понуда.
Начин тестирања узорака:
- Тестирање се врши у две фазе:
Визуелно: Провера ширине, растојања отисака, провера боје папира (
плава Pantone 312U) и провера боје штампе ( црна PMS 291). Растојање
отисака мора да буде тачно, а мерење се врши лењиром и преклапањем
узорка са са исправним папиром којим располажемо у погону, уз помоћ
ручног микроскопа. Уколико су резултати визуелног тестирања у реду,
врши се:
Тестирање у реалним условима: Узорак се лепи на одговарајућу,
исправну ролну којом располажемо у погону и врши се једно паковање
50 комада кованица од 5 динара. Од кључне важности је обостране
превлака ивица траке парафином ( каAко је тражено у Техничкој
спецификацији), што омогућава глатки пролаз кроз вођице траке и
успех „из прве“.
Добар крајњи резултат је чврсто умотан пакет ( фишек са 50 кованица ),
спреман за даље паковање.
Процес у машини је апсолутно поуздан и за оцену квалитета је довољан
тражени узорак.

Неодговарајући су узорци чије се димензије, боје и штампа разликују од
квалитета захтеваних у Техничкој спецификацији, као и узорци са
којима не можемо једноставно да формирамо описано паковање
кованица у машини.
После тестирања узорак је савијен, исечен на неопходну дужину, а од
кованица се може одвојити само цепањем, тако да враћање узорака
понуђачима није могуће.
Уколико узорци или један од узорака не покажу задовољавајуће
резултате, биће оцењени као неодговарајући и понуда уз коју су ти
узорци донети ће бити одбијена као неприхватљива.
-

Обавезни елементи понуде:
Критеријуми за избор
најповољније понуде:
Средство финансијског
обезбеђења:

Oбразац понуде
Узорак

Најнижа понуђена цена.
/.

Особа за контакт:

Александра Тутуновић, тел. 011/ 333-8081 и Бранкицу Петровски, тел.
011/ 333-8014.

Остали услови и напомене:

Саставни део позива су следећи прилози: Подаци релевантни за
подношење понуде, Техничка спецификација, Образац понуде и
Упутство за закључавање понуде.

