Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом, ЈН бр. 36/16:
„Набавка услуга штампања часописа, монографија и другог материјала за
потребе Машинског факултета у Београду“
На основу члана 54 став 13 и члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник
РС“ бр. 68/15), Наручилац доставља одговор на питања потенцијалног понуђача:
Питања:
Поштовани,
Указујемо на основу измена ЗЈН од 8.2015 године да је потребно да прилагодите КД
део додатни услови ст. 6/51 и то:
1. " 5. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: - да у
претходне три године (2013, 2014. и 2015. години) има укупни пословни приход
најмање 50.000.000,00 динара - да није пословао са губитком у 2013, 2014. и 2015.
години - да је извршио услуге штампања добара, исте врсте и најмање исте количине са
предметом набавке из спецификације услуга ове конкурсне документације"- највише до
2 x процењена вредност јавне набавке!
2. "6. да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то: - да има
најмање петнаест (15) запослених у сталном радном односу, од тога четири (4) са
најмање вишом стручном спремом (VI степен) или високом стручном спремом (VII
степен) - шта ће ти људи да раде за тираже које сте навели од по 1500 комада на
годишњем нивоу? Шта је са запосленима по уговорима о привременим и повременим
пословима?
3. " - да располаже са најмање два (2) транспортна средства за испоруку штампаног
материјала"- цео тендер може да стане у једно доставно возило pik up?
4. "- да располаже најмање следећом опремом: 1) офсет машина Б-2 1 ком. 2) машина за
савијање табака Б-2 1ком. 3) машина за пластификацију табака Б-2 1 ком. 4) машина за
шивење 1 ком. 5) машина за топли повез – биндер 1 ком. 6) машина за сечење 1 ком. 7)
Машина за аутоматску израду корица 1ком. 8) Машина за аутоматско повезивање
тврдог повеза (colbus) 1 ком" - зашто тражите машине Б формата када је 99 % потреба
из Техницке спецификције у А формату?
Обавезни сте да нам потврдите пријем мејла!
Такође упозоравамо наручиоца да је понуђач у обавези да тендере овог типа
(дискриминишуће и у супротности са ЗЈН) укаже на нерегуларности и неправилности

УЈН и осталим институцијама, а у циљу уштеде Буџетских средстава РС према
захтевима ЕУ.
То значи да овим условима које смо навели ви онемогућавате конкуренцију,
дискримиништет понуђаче без икакве везе обзиром на наведене годишње количине у
овој јавној набавци мале вредности.
Потебно је да прочитате ИЗМЕНЕ ЗЈН од августа 2015 године, санкционишете
службенике за јавне набавке који су направили овакав тендер, објавите наша питања и
одговоре наруциоца на порталу УЈН након чега ћемо у колико не ускладите КД са ЗЈН
поднети захтев за заштиту права чиме оштећујете Буџет РС за износ од 60000.00 +
адвокатски троскови.
Цео овај тендер у слободној процени не може прећи цифру од 800.000,00 а да се при
томе позивамо на проверу/упоредбу цена на тржишту РС а према датој спецификацији
(образац бр. 4. КД).
Значи: у колико наша питања и указе са вашим одговором не објавите у законском року
на Порталу УЈН као и у законском року нам не потврдите пријем мејла поднећемо
захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки према препоруци УЈН детаљно
описаној на њиховој страници!
Такође ћемо преко удружења понуђаца тражити од надлежних институција РС и шире
да службеници за јавне набавке запослени код наруциоца а који зараде примају из
Буџета РС ! - сносе одговорност и санкције за посао који обављају чиме неће грађани
сносити непотребне троскове заштите права, трошкове адвоката, губљење времена како
наруциоца тако и понуђача, у поступцима јавних набавки и чиме ће Буџет уштедети јер
ће конкуренција бити адекватна.
Одговори:
1. На основу питања и сугестија потенцијалног Понуђача, Наручилац ће извршити
измену конкурсне документације у одељку ДОДАТНИ УСЛОВИ – одељак III –
Додатни услови - Услов III.2. тачка 5 – финансијски капацитет - ставка 1.
2. Наручилац наведеним условом жели да обезбеди адекватну конкуренцију
професионалних потенцијалних понуђача за учешће у предметној набавци,
односно поучен претходним искуством, Наручилац жели да заштити себе на
начин да у поступку јавне набавке учествују само професионалне штампарије и
штампарије са озбиљним професионалним искуством.

3. Предметна набавка не подразумева једнократну испоруку, него сукцесивну
испоруку у складу са потребама Наричиоца у току целе године, што значи да би
изабрани Понуђач у сваком моменту у току године требало да има на
располагању једно слободно транспортно средство, а то је могуће једино
уколико изабрани Понуђач располаже са најмање два (2) транспортна средства за
испоруку штампаног материјала.
4. Иако је већи део предметне набавке из Техничке спецификације могуће урадити
и у А формату, истраживањем тржишта, утврђено је да већина професионалних
штампарија поседује машине у Б формату. Осим тога цене услуге штампања у Б
формату су ниже, а што је, управо, у складу са намером Наручиоца у погледу
трошења и уштеде финансијских средстава на годишњем нивоу.

Kомисија за ЈН бр. 36/16

