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Набавка број: Н.2.87.1./20-ХЕПМП ШТАМПА

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ И ШТАМПЕ УЏБЕНИКА „МЕДИЦИНА БОЛА“
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Потребно је урадити комлетну припрему (прелом текста) за штампу за ово издање према приложеном
идејном решењу књиге од старне Наручиоца. Припрему за штампу доставити наручиоцу у ПДФ
формату и формату програма (Adobe InDesign или QuarkXPress) у ком је урађена припрема за
штампу. Потребно је направити израду и обраду свих графичких материјала у књизи (материјала са
цртежа, илустрација, слика…).
Текст за књигу потребно је лекторисати на српском језику (2748066 карактера са размацима).
Лекторисани текста контролишу и потврђују уредници књиге.
Књигу штампати тек по одобрењу припреме за штампу од стране наручиоца.

ШТАМПА И ПОВЕЗИВАЊЕ КЊИГЕ
Тираж: 1500 примерака
Формат: А4 (Обрезан формат 290 x 205 мм)
Обим: 750 страна
Штампа: 4/4 колор штампа
Хартија: 90 гр. мат кунстдрук или вебеда
Повез: шивени табаци са тврдим корицама
Корице (Ibercig): обла рикна, обавезна макета (штампана у колору) шивена и укоричена на белом
папиру пре штампе и дораде
- 1000 комада: 150 гр., штампа 4/0, мат пластификација (сјајни уве-лак на рикни и предњој страни
корице); (златотисак и блиндрук на предњој страни корице), лепенка 3 мм, капитал,
- 500 комада велвет фолија; златотисак и блиндрук на рикни, предњој и задњој страници корице),
лепенка 3 мм, капитал,
- Све примерке је потребно вакумирати појединачно.
Рок испоруке: од потписивања уговора 30 (тридесет) календарских дана (за лекторисање, припрему за
штампу, обраду илустрација и њехово одобравања од стране Наручиоца као и за штампање и повеза књиге).
Рок предаје материјала за књигу (текст за књигу у docx формату, илустрације у штампаном и
електронском облику) од стране наручиоца је два дана од закључења уговора.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.

2.

3.

Пружалац услуга је у обавези да пре почетка штампања наведеног издања достави Наручиоцу на
одобравање ПРУФ отисак, односно обавезна је достава принт отисака пре снимања плоча. Пружалац
услуга је у обавези да омогући присуство уредника или лица које он одреди ради одобрења сваког
табака у току штампе.
Обавеза штампарије је да посебно достави обавезних 7 (седам) примерака преко тиража за Народну
библиотеку према ЦИП-у и Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“, а одштампан пун тираж
достави у франко магацин факултета сопственим превозом и истоваром уз доставницу и рачун.
Наведено издање мора да одговара свим захтевима и условима наведеним у техничкој
спецификацији.

ДОДАТНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Осим обавезних услова за учешће у поступку набавке понуђач мора да испуњава следеће додатне услове за
учешће у поступку набавке у погледу техничког и кадровског капацитета:
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Неопходни технички капацитет:
1. Да понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуда поседује машине, односно опрему
која је неопходна за квалитетно обављање услуга штампања према захтевима наручиоца траженим у
спецификацији услуга; (технички капацитет доказује се пописном листом основних средстава или
копијом уговора о закупу предметних машина)
Потребно је да Понуђач располаже најмање следећом опремом:
-

Офсет осмобојна машина Б1 (омогућено присуство уредника или лица које он одреди ради
одобрења табака у току штампе)
Машина за савијање табака Б1 или А1 - фалц машина.
Машина за шивење табака са тулом
Машина за сечење папира – трорезач
Машина за аутоматску израду корица
Колбус аутоматска машина за тврд повез
Машина за аутоматско вакумирање

2. Да понуђач поседује минимум једно моторно возило за транспорт предметне робе – услуга штампања.
Неопходни кадровски капацитет:
1. Да понуђач има минимум 15 стално запослених сарадника (кадровски капацитет доказује се достављањем
образца пријаве радника на обавезно осигурање)
2. Да понуђач поседује стандарде ISO 9001 и ISO 1401 (понуђач је у обавези да достави важеће сетификате за
наведене стандарде )

Дипл. ецц Бранко Шантрић
Управник ЦИБИД-а
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