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Питање 1.
Са аспекта техничког дела конкурсне документације партије бр.2., сукцесивна
испорука на годину дана а према наведеним тиражима где је навећи тираж 1500
комада,наручилац ограничава конкуренцију и да су исте неприменљиве‐како су 90%
образаца, на НЦР папиру, А формата , мишљења смо да су тражена машине у Б
формату, биндер, све те прецизно наведене машине морају бити у логици са овом јн
партије 2.., лиценцирани програми /када наручилац доставља припрему.

Одговор:
Наручиоц напомиње да је у Конкурсној документацији,III Поглавље,тачка 4,
наведено да Наручиоц и за Партију 1 и за Партију 2 услуге наручује сукцесивно,што,
практично значи,према својим потребама,а током годину дана на који се период и
закључује уговор о пружању ових услуга.
Наручиоц сматра да сукцесивна испорука не ограничава конкуренцију и поготову не
види смисленост утицаја тиража на такву врсту ограничења.
Наручиоц, такође, напомиње да је у Конкурсној документацији,такође у III
Поглавњу,тачка 2., за Партију 2.,Одељак 1: Обрасци наведено врло прецизно да је
потребно штампање образаца формата А-2, А-3, А-4, А-5 и Б-2,у одређеним
форматима, што значи да, без обзира на наведене количине,односно тираже, могући
понуђач мора да поседује одговарајуће машине да би могао благовремено да изврши
одговарајућу услуга,па самим тим и машину Б-2 како је то наведено у Конкурсној
документацији.
Питање 2.
2.Што се тиче додатних услова, наручилац додатне услове одређује тако да су исти
у складу са предметом јавне набавке, тачније у логичкој вези са предметом ЈН и да
не ограничавају конкуренцију и дискриминишу понуђаче (члан 76.став 6. Закона о
јавним набавкама.) Такође, приликом прописивања доатних услова, наручилац мора
поштовати основна начела која су прописана Законом о јавним набавкама, начело
обезбеђивања конкуренције, начело једнакости понуђача и начело економичности и
ефикасности поступка јавне набавке.
Указујемо наручиоцу да су услови прописани тако да дискриминишу понуђаче,
нарочито имајући у виду обим и предмет набавке и да је прошле године била
расписана иста набавка са доста флексибилниј условима.

Напомињемо да наручилац не може тражити поседовање у власништву техничког
капацитета, већ мора омогућити и друге видове располагања техничког капацитета
(нпр уговор о закупу).
Имајући у виду да је предмет Партије 2 штампање образаца и да јепретпоставњена
вредност око 2.500.000,00 динара а према количинама из 2015године, услови су
постављени ригорозно. С обзиром да се већина образаца не штампа у боји поједини
услови пословног капацитета нису у складу са предметом јавне набавке.
Што се тиче тражених сертификата Републичка комисија је става у својим одлукама
да наручилац може тражити поједине сертификате јер они говоре у прилог квалитету
пословања одређеног понуђача. Свакако и ти сертификати морају бити у складу са
предметом јавне набавке.Обзиром да је сам процес сертификације дуг*преко 6
месеци, да ли ћете прихватити потврду надлежне институције за сертификацију да
смо ушли у процес сертификације?
Указујемо такође‐ тражени сертификат 14001‐2005 стр.8 а на страни 10. кд понуђач
исто то треба да потписе изјавом шта је валидно овде?
Такође тражите поред свега осталог и банкарску гаранцију иако је то углаваном
предвиђено у авансном плаћању и поступцима са мого већом вредношћу.‐партија 2.ЈН
16/2016.
Сматрамо да сте у кд горе наведене‐ партија 2. врло прецизно навели све могуће
додатне услове које је Законодавац предвидео у поступцима ЈН‐ки али да нисте
водили рачуна да исте ускладите са предметном набавке , логиком и обезбеђивањем
конкуренције.
Како је рок 16,1,2017 године и како сте као што смо напоменули прецизно одредили
машине у додатним условима позивамо наручиоца да ускалди исте са спецификацијом,
количинама‐ кд за партију бр.2.‐ сукцесивна испорука на годину дана.
Молимо потврду пријема мејла.

Одговор:
Наручиоц је сагласан са наводима из достављеног питања,односно да Наручиоц
одређује додатне услове тако да су исти у складу са предметом јавне набавке....да не
ограничавају конкуренцију и дискриминишу понуђача ( цл.76.,став 6. Закона о
јавним набавкама...да Наручиоц мора поштовати основна начела прописана
ЗЈН...начело обезбеђивања конкуренције , начело једнакости понуђача и начело
економичности и ефикасности постука јавне набавке.
У доставњеном питању се, даље, наводи да прописани услови (вероватно се мисли на
додатне услове) дискриминишу понуђаче...и да је прошле године била расписана
иста набавка са доста флексибилнијим условима.
Уз претходно исказану сагласност , Наручиоц сматра да управо кроз додатне услове
обезбедјује у пуном обиму примену свих наведених начела из Закона о јавним
набавкама,да не дискриминише и не ограничава конкуренцију,већ напротив ствара
здраву конкуренцију која је, испуњавањем прописаних услова наведених у додатним
условима, у стању да Наруциоцу обезбеди извршење услуге у потребном и
квантитету, а посебно квалитету,нарочито имајући у виду улогу и значај испоруке
ове врсте услуге за основну делатност Наручиоца и везаност те услуге за
функцуионисање и спровођење наставног плана и програма Наручиоца,као и
осталих функција Наручиоца.
Управо наведени разлог да су прошле године услови били флексибилнији и имајући у
виду да су такви,непромењени,били последњих неколико година,је јадан од разлога
за измену додатних услова,поготови имајућу у виду значај и напредак у технолошком
смислу у области штампарских услуга и потребу Наручиоца да , кроз поступак јавне

набавке,
добије
максимално
квалитетну
услугу
тражену
Конкурсном
документацијом.
Наручиоц прихвата предложену сугестију о“ поседовању у власништву техничког
капацитета“, односно изменама и допунама Конкурсне документације прописаће и
друге врсте поседовања техничких капацитета, и то:уговор о лизингу или уговор о
закупу и то на начин да је закњучен најмање на период до датума истека уговора о
пружању штампарских услуга,што ће прецизније бити утврђено поменутим изменама
и допунама Конкурсне документације.
Везано за примедбе за Партију 2. И наводе да су услови поставњени ригорозно и да
поједини услови пословног капацитета нису у складу са предметом јавне набавке,
Наручиоц сматра да су пословни капацитети у складу и неопходни за пружање ове
врсте услуге у квалитету и квантитету како је то тражено Конкурсном
документацијом.
Што се тиче навода везаних за сертификате Наручиоц сматра да су тражени
сертификати у интересу Наручиоца, а самим тим и потенцијалних понуђача и да
значајно доприносе квалитету тражених услуга.
Наручиоц неће прихватити потврду надлежне инситуције да је потенцијални понуђач
ушао у процес сертификације,из разлога што подношење захтева не значи да ће
потенцијални понуђач заиста и добити тражени сертификат,а поготову што је
Конкурсном документацијом прописано поседовање одређених сертификата као
један од услова да би понуда потенцијлног понуђача била и прихваћена од стране
Наручиоца.
У постављеном питању наводи се: „ тражени сертификат 14001-2005,стр.8,а на страни
10 кд исто то треба да потпише изјавом шта је валидно овде.
Наруциоц наводи да је на стр.8. Конкурсне документације наведено које сертификате
потенцијални понуђач треба да поседује, да је на страни 10.,Одељак 3.тачка 1.1.
наведено да потенцијални понуђач треба да презентира четири наведена
сертификата, тако да је валидно и једно и друго.
На стр.11. Конкурсне документације ,у Одељку 4,тач.1.1. наведено је да „Наручиоц у
поступку предметне јавне набавке признаје понуђачу односно групи понуђача
испуњеност обавезних и додатних услова ако понуђач достави уредно
попуњену,потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76.
ЗЈН у поступку јавне набавке број 16/2016 ( Образац Изјаве понуђача дат је у
Поглављу V, на страни Конкурсне документације) – што, практично, значи да је у
самом поступку разматрањa понудa достављање поменуте Изјаве довољан документ.
На стр.11. Конкурсне документације, Одељак V, тач.1., подтач.1.1. наводи се да само„
понуђач,чија је понуда оцењена као најповољнија,мора да, приликом потписивања
уговора,достави копије доказа о испуњености услова“.
На питање о потреби увођења услова банкарске гаранције Наручиоц остаје при
становишту да је она неопходна за озбиљност и гаранцију да ће уговорени посао бити
и обављен и да са, једне стране,легитимише потенцијалног понуђача као озбиљног
понуђача и, са друге стране, обзиром да је тражена гаранција у висини од 10% од
потенцијално уговорене цене,није финансијски износ који би озбиљном понуђачу
угрозио пословање.
На крају, Наручиоц сматра да је , везано за Партију 2. (на ту партију се питање и
односи) да је додатне услове ускладио са предметом јавне набавке,логиком и
обезбеђењем конкуренције.

Наручиоц сматра да је овим одговорио на сва постављена питања.
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