ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ – УСЛУГА ШТАМПАЊА, ШИФРА ЈНМВ 1/2018
Благовремено на адресу Наручиоца приспела су следећа питања, на иста Наручилац у наставку
одговара:
Питања
1. Питање: На страни 3, ставка 4. Корице за Билтен 63. Стеријиног позорја, под материјал је
наведен кунсдрук 150г, као и 300г. Молим Вас да прецизирате која је тачно дебљина хартије.
Одговор: Захтевана дебљина хартије је 300г.
2. Питање: Ставка 6, скрећемо пажњу Наручиоцу да се кунсдрук 100г тешко налази на тржишту, и
да се као његова замена најчешће користи 115г, те из тог разлога сугеришемо Наручиоцу да
подигне квалитет и граматуру наведеног материјала на 115г.
Одговор: Наручилац је испитао информацију да кунсдрука 110г нема на тржишту, те како је дошао
до истих сазнања, прихвата кунсдрук 115г. У том смислу, сачиниће измене и допуне конкурсне
документације.
3. Питање: Ставка 8. наведено је да има 5 мутација, да ли то у ствари представља 5 различитих
припрема, односно 5x180 комада?
Одговор: Да, има пет различитих припрема, односно 5 мутација. Наручилац у овом тренутку не
зна тачан број комада по мутацији, али он неће бити 5х180 комада. Све мутације су у оквиру
тиража 900 комада и испоручују се истовремено, те сматрамо да на основу датих информација
понуђач може да сачини прихватљиву понуду и планира своје пословање и без овог податка.
4. Питање: Ставка 9. Исто као и за ставку 6. Такође Вас молим да дефинишете да ли је у питању
2500 истоврсних комада (1 припрема) или уколико је више различитих врста, молим Вас да јасно
дефинишете број врста, и комада по врсти?
Одговор: У питању су три различите припреме, једна ће се штапати у тиражу од 1.500 комада, а
две у тиражу од по 500 комада. У том смислу, наручилац ће сачинити измене и допуне конкурсне
документације.
5. Питање: Ставка 10. Да ли је предвиђена нумерација, и на колико места?
Одговор: Није предвиђена нумерација.
6. Питање: Ставка 13. Да ли је папир тониран? Уколико јесте, онда штампа није 1/0. Такође, да ли
је у питању све 1 припрема, или више различитих. Молим Вас да јасно дефинишете.

Одговор: Папир није тониран, захтева се црно-бела штампа. Број припрема за штампу зависи од
броја сала и места у сали у којима ће се представе играти, а Наручилац очекује да их буде 12.
Дакле биће 12 припрема за штампу, у оквиру тиража од 9.000 комада.
7. Питање: II издања/књиге, за ставке 1-7 да ли је потребно доставити пруф на одобрење пре
штампе?
Одговор: Јесте потребно доставити пруф на одобрење пре штампе. У том смислу, наручилац ће
сачинити измене и допуне конкурсне документације.
8. Питање: Ставка 5, на страни 5 Библиотека Антологије, наведено је да за корицу иде лепенка
30-35 комада у вези, што би значило да је то лепенка дебљине 1.25мм, што је претанко за књигу у
тврдом повезу. Такође Вас молим да дефинишете да ли су леђа равна или округла? Да ли је
предвиђено да публикација има показну траку и капитал? Такође Вас молим да дефинишете
хартију за пресвлаку, за корицу.
Одговор: Наручилац прихвата информацију да је лепенка дебљине 1.25мм танка за књигу у
тврдом повезу, те ће захтевати лепенку дебљине 2.5мм. Леђа су равна. Није предвиђено да
публикација има показну траку, али треба да има капитал. Хартија за корице је 150г мат кунсдрук.
У том смислу, наручилац ће сачинити измене и допуне конкурсне документације.
9. Питање: III Ситан штампани материјал током године: Коверте без прозора - да ли су у питању
самолепљиве, Меморандуми - Која је хартија у питању? Папирне кесе - молим Вас да дефинишете
формат кесе, да ли има пластификације и која? Ко доставља штанц алат?
Одговор: Коверте су самолепљиве. Хартија за меморандуме (и на латиници и на ћирилици) треба
да је 90г офсет. Папирне кесе треба да су димензија 245х385х80мм, пластификација мат, штанц
алат обезбеђује добављач. У том смислу, наручилац ће сачинити измене и допуне конкурсне
документације.
Указивање на недостатке из конкурсне документације
1. " Да је понуђач у претходне три пословне године пружио услуге које су предмет ове набавке
најмање у двострукој вредности укупне понуђене цене" - Наведено је да се доказује искључиво
оригиналном потврдом, тј. печат не може бити фотокопиран. Овим путем скрећемо пажњу
Наручиоцу, да наведени услов не може захтевати, обзиром да Закон о јавним набавкама признаје
достављање доказа о испуњењу услова у виду неоверених копија. Такође, на страни 8. конкурсне
документације, у оквиру тачке 4.3. Опште напомене у погледу дописивања, у првом пасусу,
Наручилац сам предвиђа следеће: "Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова". Молим Вас, на основу свега наведеног, да извршите измену конкурсне
документацију, чиме би дозволили достављања копије Потврде о референци, оверене и
потписане од стране референтног наручиоца.

Одговор: Закон о јавним набавкама у чл. 79 ст. 1 дозвољава понуђачу да доказ о испуњености
услова у оквиру понуде доставља у неовереним копијама. Ово се односи како на обавезне тако и
на додатне услове за учешће у поступку. Исто је и наручилац навео у својој конкурсној
документацији, у делу који и сами наводите. Разлог законодавца да овај члан уврсти у нови закон,
јер у претходном није постојао, је пре свега да се смање трошкови понуђача који је до тада све
доказе доставао у овереним копијама. Пре свега се мисли на обавезне услове. Ово је
представљало трошак за понуђача, за сваког ко је учествовао у поступку, а не само за изабраног, и
неку количину утрошеног времена, а није гарантовало квалитет реализације уговора, односно
потенцијалног посла који би произашао из поступка јавне набавке. Потврда о референцама није
доказ у смислу одлуке републичких органа, финансијске службе, уговор или др., као код
обавезних услова за учешће у поступку, већ је образац дат у конкурсној документацији, као што
су то и сви остали обрасци које потписују понуђач, понуђачи, односно подизвођачи, и значајно
доприноси уверењу да понуђач има капацитета и искуства да реализује уговор о јавној набавци.
Међутим, да је понуђач уз понуду доставио Образац потврде о референцама у фотокопији, овај
Наручилац сматра да то није довољан разлог за аутоматско проглашење понуде неприхватљивом,
већ би свакако позвао таквог понуђача да достави оригинал на увид. С обзиром на наведено,
достављање Потрвде о референцама у фотокопији је допуштено, односно таква понуда неће
аутоматски бити одбијена као неприхватљива.
2. Затим по питању техничког капацитета, предвидели сте да се исти доказује Изјавом понуђача са
списком опреме. У којој форми се даје Изјава, и које све елементе треба да садржи. Истовремено,
користимо прилику да укажемо Наручиоцу на практичнији начин доказивања наведеног додатног
услова, путем фотокопија аналитичких картица основних средстава, или копијом пописне листе
опреме на дан 31.12.2017.
Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији као доказ за испуњеност услова под бројем 4)
из конкурсне документације – да располаже потребном техничком опремом неопходном за
реализацију уговора о јавној набавци, тражио ''Изјаву понуђача са списком опреме којом
располаже, оверена, печатирана и потписана, као и уговор о закупу, лизингу или извод из књиге
основних средстава из којих се јасно и недвосмислено може утврдити да понуђач располаже свом
захтеваном опремом.'' Стога, како је и тражено, изјава треба да садржи списак опреме којом
понуђач располаже (наравно мисли се на списак тражене опреме, а не све опреме), а форма је
слободна, јер друга није предвиђена. Циљ достављања уговора о закупу/лизингу/извода
(алтернативно) је да се недвосмислено утвди да понуђач располаже траженом опремом.
Законска формулација гласи да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава
додатне услове. Уколико се уз изјаву доставе аналитичке картице основних средстава за сву
тражену опрему, то свакако не би понуду чинило неприхватљивом, јер је понуђач тиме доказао
испуњеност додатног услова.
У складу са свим горе наведеним, наручилац ће сачинити измене и допуне конкурсне
документације и објавити их на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у складу са
Законом о јавним набавкама.

