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Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН-16/2016
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 09.01.2017. ГОДИНЕ
Питање

1. Minimum jedna četvorobojna B2 mašina sa automatskim linijskim elektronskim
uređajem za očitavanje i korekciju nanosa boje ( spektrofotometrom) - gde želimo da
ukažemo Naručiocu da je navedeni uslov u suprotnosti sa članovima 10 i 12 ZJN iz
razloga tog što se navedeni uređaj koristi pri kontroli otiska tabaka, i istu ulogu ima
bez obzira da li je "linijski" ili fizički nezavisan od mašine.
Одговор
Наручиоц сматра да критеријуми наведени у Конкурсној документацији за
поседовање техничких капацитета ( додатни услови ) нису у супротности са
са чл.10. и 12. ЗЈН, већ напротив, свим понуђачима који испуњавају
наведене захтеве обезбеђује једнак положај, а са друге стране уверава
Наручиоца да ће тражена услуга бити и испоручена у потребном и
квантитету и квалитету.
Потреба Наручиоца је да захтева и врхунски квалитет и брзину штампе,
нарочито корица књига,те је неопходно да наведена машина поседује овај
уређај. Наручиоц, даље, сматра да постоји значајна разлика између
физички независног и линијског, јер линијски аутоматски добијене
вредности уноси у машину и врши корекцију истог момента за шта му је
потребно неколико секунди, док је ручно потребно неколико минута за тај
исти посао.Од утицаја је, такође, квалитет рада радника на машини од чега
зависи и сама штампа.
Питање
2. Mašina za savijanje tabaka B2 formata na izlazu sa presom za savijanje tabaka - opet
obzirom da su u pitanju dve odvojene operacije, savijanje i presovanje, navedeni opis
je istovremeno ograničavajući i diskriminišući obzirom da se navedeni tehnološki
procesi mogu izvesti u 2 nezavisne faze radi dobijanja istog finalnog proizvoda, što je
složićete se čisto "sloboda" samog Ponuđača, a ni na koji način negativno neutiće na
proizvod tražen od strane Naručioca.
Одговор
Наручиоц сматра да машина за савијање табака на излазу са пресом за
савијање табака представња стандард у графичкој индустрији.
Ипак, Наручиоц прихвата примедбу и измениће Конкурсну документацију
у смислу да машина може бити и без пресе на излазу.

Питање
3. Mašina za topli povez-binder minimalnog kapaciteta 600 knjiga na sat - ukazujemo
Naručiocu da je navedeni opis subjektivan, obzirom da se isti ne može dokazati
karticom osnovnog sredstva, i istovremeno zavisi od tehničke ispravnosti, kao i
operatera na navedenoj mašini. Te se "brzina" može posredno meriti kroz rok
isporuke.
Одговор
Након рангирања понуђача Комисија може, како је то и наведено у
Конкурсној документацији, извршити увид у технички капацитет и
утврдити спецификацији сваке машине, а што се посебно односи на
изабраног понуђача, што је, такође, наведено у Конкурсној документацији.
Питање
4. B2 mašinu za toplu plastifikaciju - Obzirom da postoji i tzv. "hladna" plastifikacija,
molimo Naručioca da pojasni svoj zahtev, uzevši u obzir finalni proizvod koji
proističe plastifikacijom, kao i nižu cenu hladne plastifikacije uz identičan kvalitet.
Одговор
Наручиоц остаје при захтеву да је услов да машина буде са топлом
пластификацијом,а из разлога потребног квалитета производа и не слаже се
са констатацијом да је идентичан квалитет хладне и топле
пластификације.Топла пластификација је технологија нове генерације,тако
да је претходна констатција тачна не би имало разлога за увођенје нове
генерације машина за пластификацију.

PARTIJA 2.
Питање
1. Minimum jedna četvorobojna B2 mašina sa automatskim linijskim elektronskim
uređajem za očitavanje i korekciju nanosa boje (spektrofotometrom) i mogućnošću
štampe 3/1 u jednom prolazu - takođe kao i pod rednim brojem 1. u okviru pitanja
za partiju 1, navedeni zahtev za spektrofotometrom predstavlja narušavanje ZJN,
tim da dodatno ukazujemo na očiglednu preferiranje pojedinog Ponuđača od strane
Naručioca iz razloga što traženi uslov 3/1 znači da je u pitanju 5-bojna mašina koja
bi štampala u ovom slučaju 4 boje. Takođe, usled potrebe za navedenom 3/1
štampom samo kod ispitnih prijava, ukoliko Ponuđač ima "ekonomsku računicu"
uz traženi kvalitet, isti posao može uraditi na bilo kojoj četvorobojnoj mašini, bez
obzira na to da li je u pitanju 2/2 ili 4/0 mašina.

Одговор
Наручиоц остаје при свом захтеву, из разлога што могућност штампе 3/1
не мора да значи да је то петобојна машина.Захтеваном машином
Наручиоц ће добити своје производе у траженом квалитету.Наручиоц
напомиње да у захтеваној спецификацији производа постоји доста
ствари које су колорне штампе 4/0 или 4/4 Наручиоц захтева квалитет
што подразумева поседовање машине такве спецификације.
Питање
2. mašina za cantragovanje listova - kolator - molimo Naručioca da bliže pojasni
potrebu za zahtevanom mašinom
Одговор
Прихвата се примедба и кроз имене и допуне Конкурсне документације
ова машина,односно услов биће брисан.
Питање
3. Binder kapaciteta 600 komada, mašina za savijanje sa presom, mašina za toplu
plastifikaciju - kao i pod pitanjima u okviru partije 1.
Одговор
Одговори су дати у оквиру питања у делу Партија 1.
Питање
Za obe partije Naručilac traži "dostavno vozilo u vlasništvu" dok potom kod
načina dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova traži se "saobraćajna dozvola
dostavnog vozila ili ugovor o lizingu, zakupa vozila i sl.". Složićete da su ova dva
zahteva kontradiktorna. Istovremeno, kod dokazivanja opreme Naručilac navodi
"dokaz o posedovanju tehničkog kapaciteta, dokazuje dokumentom iz kojeg se
nesporno može utvrditi vlasništvo mašina navedenih u Odeljku 1.2. za partije 1 i
2"
Molimo Naručioca da uzme u obzir da ZJN zahteva posedovanje a ne vlasništvo,
čime istovremeno dozvoljava Ugovore o zakupu, lizingu i sl... Te Vas molim da
KD uskladite sa tim.
Одговор
Наручиоц прихвата примедбу и кроз измене и допуне 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 датумаистека уговора о пружању
штампарских услуга.

U okviru poslovnog kapaciteta:
Питање
1. Da li se navedeni uslov dokazuje referencom-potvrdom prethodnog Naručioca na
sopstvenom obrazcu?
Одговор
На стр. 10. и 11. Конкурсне документације наведено је на који начин се
доказује испуњеност додатних услова, као и презентација доказа.
Практично, понуђач у фази конкурисања достављањем уредно
попуњенњ,потписане и оверене изјаве испуњава формални услов за
прихватање понуде од стране Наручиоца,а након завршеног поступка
Наручиоц ће од понуђача који буде изабран тражити достављање копија
о испуњености услова.
Питање
2. Po pitanju sertifikata, ukazujemo Naručiocu na sledeće:
- ISO 50001:2012 - sistem upravljanja energijom - nije namenjen Ponuđačima u
okviru grafičke industrije. Naime navedeni sertifikat se odnosi na energetsku
efikasnost poput recimo toplotne energije pri ugradnji prozora, gde je neophodno da
navedeni proizvod neemituje dalju energiju i neutiče na efikasnost. Iz navedenog
razloga Vas molim da isti izbacite iz Vaše KD.
- ISO 12647 - takozvani FOGRA sertifikat, je u suprotnosti sa ZJN, i mišljenje
zajedno sa odlukom o navedenom sertifkatu imate od strane Uprave za javne nabavke
iz Juna 2015. godine. Molim Vas da navedeni sertifikat izbacite iz KD.
Одговор
Наручиоц остаје при при свом захтеву за испуњеношћу додатних услова,
односно о поседовању од стране понуђача захтеваних сертификата: ИСО5001-2012 и ИСО 12647,јер сматра да је сертификат ИСО 5001-2012, поред
осталог, у складу са Стратегијом развоја јавних набавки у Републици
Србији за период 2014-2018. Године ( „Службени гласник Републике
Србије“, бр. 12272014 из новембра 2014.године, а да поседовање
сертификата ИСО 12647,као међународно признатог, даје уверења
Наручиоцу да те тражене штампарске услуге бити испоручене у
одговарајућем и потребном квалитету.
Питање
Potom, u obrascu izjave o ispunjavanju obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76.
ZJN na strani 13 i 14 Konkursne dokumentacije, Naručilac traži od Ponuđača da istu
dostavi uz ponudu popunjenu, potpisanu i overenu, čime Ponuđač pod krivičnom i
materijalnom odgovornošću potvrđuje ispunjavanje svih uslova traženih konkursnom
dokumentacijom, čime svi prethodno navedeni dokazi postaju suvišni, te molimo

Naručioca da se "odluči" na koji način želi od Ponuđača da dokažu ispunjavanje
uslova.
Одговор
На стр.11. Конкурсне документације, Одељак 4.,тач.1.,подтачка 1.1. јасно је
наведено да се понуђачу признаје испуњеност ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
услова ако понуђач достави уредно попуњену, потписану и оверену Изјаву
понуђача,а у Одељку 5,тач.,подтачка 1.1., наводи се да понуђач,чија је
понуда оцењена као најповољнија, мора да приликом потписивања уговора,
достави копије доказа о испуњености услова.
Питање
Na strani 26. KD Naručilac navodi da "zadrđava pravo narudžbe manje količine
knjiga, skripti i naslova", ukazujemo Naručiocu da je to moguće u smislu manjeg broja
nezavisnih tiraža (različitih naslova kako ih je Naručilac krstio) dok usled promene
tiraža pojedinačne knjige sa recimo 500 komada na 100 komada, cena ne može ostati
ista, te molimo Naručioca da predvidi i tu mogućnost u okviru predmetne nabavke.
Одговор
Наручиоц остаје при тексту наведеном на стр.26. Конкурсне документације.
Питање
Obrazac strukture cene za partiju 2:
stavka 1 - na koliko mesta ima perforacije, a na koliko numeracije?
stavke 2,4,5,6 - na koliko mesta ide perforacija?
Da li navedene količine svake od stavke u okviru partije 2 predstavljaju kolčinu iz
jedne porudžbine svake od stavki. Ukoliko je drugačija dinamika predviđena, molimo
Naručioca da istu i precizira i definiše tako da Ponuđači cenu iskažu spram
pojedinačne porudžbine a ne na osnovu godišnje potrebe, je u odnosu na količinu
varira i cena.
Одговор
Наручиоц остаје при тексту из Конкурсне документације.
Мишљење
Na osnovu svega gore navedenog, molimo Naručioca da još jednom prekontroliše
kompletnu konkursnu dokumentaciju, uz posebno obraćanje pažnje na definisanje
dodatnih uslova tako da isti nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, i
zahtevamo precizno definisanje svih karakteristika pojedinačnih stavki na način
Zakonom predviđen.

Одговор
Наручиоц сматра да је кроз претходни текст дао све потребне одговоре на
постављена питања и сматра да је Конкурсна документација урађена у
складу са ЗЈН, уз напомену да ће сачинити одговарајуће измене и допуне
Конкурсне документације и објавити их на порталу Управе јавних набавки.

КОМИСИЈА

