Број: 01-1/2017/5
Датум: 17.01.2017.
Предмет: Услуге специјалне штампе – дипломе, додаци диплома и сл.; ЈН број 01-1/2017
Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи
одговор:
Питање:
Понуђач мора доказати да располаже неопходним кадровским капацитетом, да има довољан број
запослених за несметано и ефикасно обављање послова који су предмет јавне набавке, односно да
у моменту објављивања јавног позива има у радном односу на одређено или неодређено време или
уговорно ангажовано најмање 3 (три) мастер инжењера графичког инжењерства и дизајна или по
старом програму 3 (три) дипломирана инжењера графичког инжењерства и дизајна или по старом
програму 3 (три) инжењера графичког инжењерства и дизајна или 3 (три) мастера Академије
уметности или комбинацију ова четири смера у складу са једнакошћу звања дефинисану Законом
о Високом образовању, за обављање редовних послова који су предмет ове јавне набавке, везано за
Графичко инжењерство и дизајн, припреме за штампу и саме штампе – да ли баш може 3 графичка
инжењера?
Указујемо: У складу са чланом 76 ставом 6 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да
одреди услове у поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке. Обраћамо се наручиоцу захтевом за разјашњење,
сходно члану 63 Закона о јавним набавкама и указујемо му да не може тражити да у тренутку
подношења понуда понуђач има ангажовано три машинска инжењера, јер Ви можда имате једног,
па ћете накнадно након закључења уговора ангажовати још два.
Такође, молимо вас да нам образложите зашто баш три инжењера, сада се за ове послове могу
завршавати и одређени курсеви, па би наручилац могао да тражи једног дипломираног инжењера,
а остале раднике квалификоване за тај посао.
Одговор:
Везано за додатне услове у кадровском смислу за предметну набавку није нарушено начело
једнакости нити се Наручилац носио кршењем услова из члана 76 став 6 Закона о јавним
набавкама, јер се ради о изради вредносних докумената и институције које то могу да раде
имају значајно већи број од минамалног захтева који је постављен. Израда дипломе није
само штампа документа, она изискује стручне људе у контроли дизајна, контроли холограма
и опште заштите дипломе и осталих докумената који се траже у овој предметној набавци, у
контроли нумерације и давања јединственог броја, као и у контроли изгледа самог отиска,
квалитета боја и сл. Из горе наведених разлога један од додатних услова је тражен управо на
начин како је захтевано, с обзиром да се у конкурсној документацији види да се траже
велике количине одређених докумената и за сваку појединачно се врши контрола.

Питање:
Понуђач мора доказати да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у
последње 2 године (2015. и 2016. године) закључио минимум два уговора о пружању услуга које
су предмет ове јавне набавке – штампање диплома са холограмским налепницама, у минималном
износу који је еквивалентат вредности понуде коју понуђач даје за ову јавну набавку; Доказ:
понуђач на свом меморандуму треба да достави референтну листу са списком закључених уговора
и припадајућим фотокопијама фактура или уговора наведених на листи; – ми смо радили дипломе
са холограмом за 2 наручиоца али нису у том износу колика је вредност овог тендера.
Указујемо да Наручиоц није Законом о јавним набавкама ограничен износ пословног капацитета
који може да тражи, али свакако је важно да је понуђач компетентан да реализује предметни
уговор о јавној набавци. Дакле, уколико смо способни да израдимо рецимо 100 диплома, свакако
ћемо по истом принципу успети да израдите и 500. Обраћамо се наручиоцу и указујемо му на
наведено, као и на то да је дужан да омогући што већу конкуренцију у поступку јавне набавке,
сходно члану 10 Закона о јавним набавкама.
Одговор:
Чланом 10 став 1 ЗЈН одређено је да Наручилац треба у поступку јавне набавке да омогући
што већу конкуренцију, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за
учествовање у поступку, као и техничке спецификације, дефинише на начин који омогућава
сваком заинтересованом лицу да учествује у поступку јавне набваке. Дакле, услове и захтеве
у конкурсној документацији у овом случају Наручилац је дефинисао првенствено полазећи
од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача. Према
томе, уколико довољан број понуђача може да испуни постављени захтев, конкуренција је
тиме омогућена и наручилац има могућност да изабере понуду која је најповољнија. Водећи
се тиме, Наручилац је у обзир узео две календарске године и два уговора што је минимално
што је могло да буде тражено, такође је Наручилац водио рачуна да на нивоу Србије има
пуно Наручилаца који имају потребе за оваквом врстом набавке те да је број понуђача
сигурно распрострањен што самостално, што кроз могућност заједничке понуде.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 01-1/2017

