ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА I
ЈАВНA НАБАВКA – УСЛУГА ШТАМПАЊА, ШИФРА ЈНМВ 1/2019
Благовремено на адресу Наручиоца приспела су следећа питања, на иста Наручилац у наставку
одговара:
Питање 1: На основу закона о јавним набавкама члан 20, најљубазније Вас молимо да нам
одговорите на питање и дате појашњење у вези техничке спецификације:
1. Ставка 7. Билтен 64. Стеријиног позорја: У напомени наводите “ Издања се у штампу шаље
електронским путем сваког фестивалског дана ( укључена два викенда) у 17 часова, а Билтен мора
бити одштампан, уметнут у корице и повезан до 19 часова,када је предвиђена испорука.” Како
мислите да се то физички изведе? Рок за штампу и испоруку за 2 сата је НЕМОГУЋ! Овако
формулисан рок за штампу и испоруку такође није по закону.
Одговор 1: Под ставком 7. спецификације из конкурнсе документације наручилац набавља услугу
штампања Билтена 64. Стеријиног позорја, и уз ову ставку наведен је рок од 2 сата, односно од
17ч када се добављачу електронским путем доставља припрема за штампу, па до 19ч до када
одштампан билтен мора бити достављен наручиоцу.
Разлог овако кратко одређеног рока за испоруку за ставку 7. Билтен 64. Стеријиног позорја, је тај
што је грађу, односно припрему за штампу за свако издање, немогуће припремити на другачији
начин са једне стране, а што је примерак Билтена потребно имати пре почетка програма
фестивала, са друге стране. Наиме, Билтен Стеријиног позорја су нека врста дневних фестивалских
новина, које се стварају данас за данас. У Билтену се обрађују теме које су обележиле програм
претходног дана фестивала, текстови, интервјуи које ураде новинари сарадници и др. Наручиоцу
пет новинара сарадника који су ангажовани у редакцији билтена до 15ч достављају материјал који
ће се штампати, након тога наручилац до 17ч лекторише, прелама и израђује припрему за штампу,
и у 19ч електронским путем исту доставља добављачу ради штампања. Штампани материјал са
обрађеним темама од претходног дана, налази се на инфо деску пре почетка програма за тај дан,
како би се са његовим садржајем упознали медији и новинари.
Наручилац се слаже да рок од два сата јесте кратак, али зна и да га је технички и организационо
могуће испоштовати, јер има искуства из свих претходних година. Баш због тога што има
разумевања и обзира према добављачима, а нарочито у дане викенда, наручилац води рачуна о
томе да материјал достави чим пре, често знатно раније од 19ч, а до сада још никада није каснио
са достављањем у року. Са изгледом и садржином билтена штампаних свих претходних година
можете се упознати на нашем сајту.
Што се тиче законисти овако постављеног рока за пружање услуге, чл. 70 Закона о јавним
набавкама који је један од чланова закона којима се уређује питање техничке спецификације,
наводи да је неопходно описати карактеристике услуга које се набављајуу конкретном поступку
јавне набавке и да се оне опишу на начин који је објективан и који одговара потребама
наручиоца. Наручилац је не само додатне услове за учешће у постпку јавне набавке, већ и остале
захтеве из конкурсне документације уредио тако да су они заиста потребни имајући у виду
предмет јавне набавке. Наручилац је спецификацијом одредио 29. ставки за вршење услуге

штампања, а само ставке за Билтен имају рок за извршење и достављање 2ч. Због чега овај рок
јесте објективан за конкретну ставку описано је на почетку овог одговора. Имајући у виду да се
фестивал одржава неколико дана за редом, не постоји начин да се Билтен, који је подсећам у
форми дневних фестивалских новина, припреми значајније унапред, односно пре фестивала, па
самим тим и пре наступања догађају који представљају његову садржину. Уколико је
заинтересован понуђач територијално удаљен од просторија наручиоца и то му отежава
достављање у року, Закон о јавним набавкама нуди могућност ангажовања подизвођача или
учествовање у заједничкој понуди (чл. 80. и 81. Закона), при чему понуђач подизвођачу или
другом понуђачу из заједничке понуде може поверити само део посла који се односи на
штампање Билтена, док ће све остале ставке из спецификације извршити самостално.
Наручилац је поштујући чл. 61. ст. 1. Закона о јавним набавкама на више места у конкурсној
документацији истакао ову напомену, а све у циљу да заинтересовани понуђачи могу у потпуности
да се упознају са потребама наручиоца и сачине прихватљиву понуду, а нарочито да планирају
своје пословање у случају додељивања уговора о јавној набавци.

