Број: 01-1/2016/5
Датум: 13.01.2016.
Предмет: Услуге специјалне штампе (дипломе, додаци диплома и сл.) и услуге штампања и
испоруке корица, фишека и сл.; ЈН број 01-1/2016
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:
Који је то довољан број запослених за несметано и ефикасно обављање послова који су предмет
јавне набавке?
Одговор:
Наручилац тражи 1 запосленог вишег или високог или мастер образовања као додатни
услов у погледу кадровског капацитета за активности које су везане за квалитетну обраду и
анализу датог посла, Наручилац не тражи помоћне раднике КВ или ВКВ струке за које
подразумева да су ангажовани код понуђача на разним пословима који су везани за радни
процес у вези са предметном набавком. Несметан и ефикасан посао се односи на квалитет у
погледу израде корица, квалитета обраде материјала, отиска, лепљења и сл.
Питање:
Да ли је један мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, запослен на пословима везаним
за графичко инжењерство и дизајн, припрему за штампу и саму штампу, довољан за реализацију
услуге и штампања и испоруке корица, фишека по спецификацији из ЈН 01-1/2016? На страни 33
код описа предмета набавке стоји јн 02-1/2015?
Одговор:
На страни 33 код описа предмета набавке је техничка грешка у тексту и треба да стоји јн 011/2016 као што стоји на почетку обрасца понуде на страни 30. Наручилац не разуме опаску у
вези питања које сте поставили. Објашњење посла запосленог је дато у одговору првог
питања.
Питање:
Појасните пословни капацитет за партију 2: .... у минималном износу који је еквивалент вредности
понуде коју понуђач даје за партију 1 ове јавне набавке?
Одговор:
Наручилац тражи да се доставе минимум два доказа у минималном износу који је
еквивалент вредности понуде коју понуђач даје за партију 2 ове јавне набавке. Ради се о
техничкој грешци уместо партије 1 треба да стоји 2.

Питање:
Ако сваки учесник уз конкурсну документацију доставља узорке који у потпуности одговарају
захтевима наручиоца, зашто је потребно имати и минимум 2 уговора о пружању услуга које су
предмет ове јавне набавке? Оваквим захтевима сте нас довели у неравноправан положај а закон
каже да сте дужни да у свакој фази поступка ЈН обезбедите једнак положај свим понуђачима.
Одговор:
У члану 77 Закона, Наручилац има право да поред стручних референци тражи и узорке. Ова
два захтева су у апсолутној спрези и мисао Наручиоца није било да Понуђача ставља у
неравноправан положај већ да добије квалитативно најбоље решење за своје потребе.
Узорак је Наручиоцу битан ради прегледа и стручне оцене јер су разлике у материјалу и
изради у том погледу више него очигледне тако да је узорак параметар и при оцењивању и
после при контроли.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 01-1/2016

