Поштовани у вези ваших питања од дана 03. 07. 2014. године, достављамо Вам одговоре:
Партија 1.
1. На какве се фолије конкретно мисли( димензије)?
Рб. 16. Фолија за фасцикле са механизмом, комада 100.
У питању је „U” фолија, са рупицама са стране за папир А4.
2. Да ли су у питању “U” или”L” фолије? Да ли је добра количина (да није је у питању
паковање 1/100)?
Рб. 19. Фасцикле провидне, комада 50.
У питању је фолија “L” за папир А4. Што се тиче количине, у питању је 50 комада, тј. 50
фолија “L”.
3. Да ли су у питању ПВЦ фасцикле са механизмом?
Рб. 20. Фасцикла А4 са механизмом, комада 170.
У питању је ПВЦ фасцикла, А4, са механизмом .
4. О каквим се фасциклама овде ради, и која је разлика у односу на ставку 20.?
Рб. 21. Пластична фасцикла са механизмом и отвором, А4, комада 20.
У питању је ПВЦ фасцикла, А4, са механизмом. У питању је исти артикал као под редним
бројем 20.
Партија 2.
5. Потребан модел и произвиђач штампача.
Рб. 12. Рибон за А3 матрични штампач, комад 1.
У питању је EPSON FX-1170, модел P711А.
6. Овде је у питању комплет тонера за штампач у боји. Потребан произвођач штампача.
Питање се односи на ставке под редним бројевима 26., 27., 28., 29.
У питању је HP Laser pro 300/400 штампач са ознаком m351, HP ознаке за тонере су 305А
или CE410A(BLACK), CE411A(CYAN), CE412A(YELLOW) и CE413A(MAGENTA). Количине остају
непромењене.
Партија 3.
7. Најдебља регистар свеска у понуди је од 200л. Да ли је у питању обична свескаА4,ТП?
Рб. 24. АБЦ свеска, тврди повез, А4, 420 листова, комад 1.
Дошло је до штампарске грешке.У питању је АБЦ свеска ( регистар свеска) , тврди повез,
А4, 200 листова, комад 1.
8. Да ли су у питању page маркери?
Рб. 52. Самолепљиве налепнице за сигнатуру књига 3,3х1,3цм, комада 400.
У питању су налепнице за књиге у библиотеци. Њихове димензије могу бити: 16х32мм,
30х15мм или 3,3х1,3цм. Комад се односи на једну налепницу, и укупно је потребно 400
комада.

