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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА
Конкурсне документације за
јавну набавку услуга - штампе

Путем мејла Наручилац је дана 08.11.2016. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези
Конкурсне документације за јавну набавку услуга - штампе, у оквиру којег је
наведено следеће:
Након увида у питање бр. 1 :
'' Поштовани
у оквиру партије 1, за све ставке - докторски рад, рад из области савременог
стваралаштва, за научно истраживачки рад - Вас молим да наведете која
штампа иде за књижни блок(1/1,4/4,4/0)

у оквиру партије 2,
1. Календар
- молим Вас да прецизирате граматуру биндакота за постоље,
- молим Вас искажите колико је листова предвиђено у календару
- дефинишите количину (тренутно је исказано 600-800) како не би довели
понуђаче у позицију да своју понуду искажу у сличном вредносном опсегу, што
је и противно ЗЈН
2. Плакат
- прецизно дефинишите количину молим Вас
3. Кишобран
- дефинишите количину
- на колико места иде отисак
4. Боокмаркер

- дефинишите количину

Такође Вас молим да појасните по истицању конкретних количина за сваку од
горе наведених ставки, да ли то представља количину по појединачној
поруџбини, уколико не, молим Вас да искажете количину појединачне
поруџбине у оквиру укупне количине.

Молим Вас да појасните следеће, у оквиру додатних услова које Наручилац
конкурсном документацијом захтева:
У оквиру техничког капацитета, Наручилац захтева 4 офсет машине за штампу,
што сматрамо је апсолутно сувишно обзиром на предмет и количине текуће
набавке. Наиме много комплекснији послови са много већим тиражима се не
раде на 4 офсет машине.
Овим путем, Наручиоцу скрећемо пажњу да је наведени захтев противан са
члановима 10. и 12. ЗЈН као дискриминаторски, и подсећамо Наручиоца да исту
операцију за коју је наведена машина намењена обавља и 1, 2, и 4 машине, те
основаног разлога за наведени број машина непостоји.
Исто то се односи и на 3 биндера, 2 фалца, 2 машине за штанцовање, машина
за топлу и хладну пластификацију и сл.
Овим путем, се надамо да Наручилац увиђа сувишност дуплирања сваке од
наведених машине, док истовремено подржавамо захтевање техничког
капацитета смислу основног захтева. Захтев наручиоца може да садржи
машине које су неопходне за извршење предметне јавне набавке али у
количинама коју исту и задовољавају.

По питању кадровског капацитета, скрећемо пажњу Наручиоцу да је предмет
набавке услуга штампе како и стоји у оквиру конкурсне документације, те нам је
из истог разлога нејасан захтев Наручиоца по питању 1 мастер професора
књижевности и језика за лекторско коректорске послове, док се од кадрова
директно везаних за извршење посла јавне набавке наводи свега 1 књиговезац
уз сву ону високотехнолошку опрему тражену код техничког капацитета.

Такође Наручилац захтева да лектор-коректор са одређеном квалификацијом,
буде у радном односу на неодређено код Понуђача, чиме нарушава Закон о
раду, којим су лица на одређено, неодређено, као и на привременим пословима
изједначена у својим правима и вредностима.
У складу са горе наведеним захтевамо од Наручиоца да прецизира техничку
спецификацију услуга које потражује у оквиру предметне набавке, као и да
усклади услове техничког и кадровског капацитета са реалним потребама
набавке, и уз поштовање Закона о јавним набавкама, као и Закона о раду.''
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је
дана 10.11.2016. године. Додатне информације/појашњења конкурсне
документације и дала следећи одговор на постављено питање, односно захтев.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:
Дана 10.11.2016. године сачињене су Измене и допуне конкурсне
докумнетације, које су објављене на Порталу јавних набавки, а којима су
сачињене измене конкурсне документације у деловима на које се односе
постављена питања.

