ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2016

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 38/7-4-2016
Датум:.................... 25.10.2016.године

Нови Сад

Број:................................ 38/7-10-2016
Датум: ......................22.11.2016.године

ODОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга- Штампање зборника радова стручних сарадника
ред.број ЈНMВ 1.2.4/2016
БРОЈ КД: 38/7-6-2016 од 17.11.2016.године

Позив и Конкрсна документација објављени на ПЈН и
интернет страници наручиоца:

17.11.2016.године

Рок за подношење понуда:

25.11.09.2016.године до 12

Јавно отварање понуда:

00

часова
00

25.11.09.2016.године до у 13 часова
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 22
Ред. бр. ЈН МВ 1.2.1/2016

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у
вези са Одлуком о покретању поступка број 38/7-3-2016 од 07.11.2016.године (ред.број ЈН МВ
1.2.1/2016),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директор Завода За заштиту споменика
културе Града Новог Сада број 38/7-4-2016 од 07.11.2016.године
припремила је

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга- Штампање зборника радова стручних сарадника
ред.број ЈНMВ 1.2.4/2016
БРОЈ КД: 38/7-6-2016 од 17.11.2016.године
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање за јавну набавку услуга- Штампање зборника радова стручних
сарадника ред.број ЈНMВ 1.2.4/2016
Заинтересовани понуђач постави је питање број 1
питање број 1
Дана 21.11.2016.године. године примили смо е-mailом допис којим заинтересовано лице тражи
додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности услугаШтампање зборника радова стручних сарадника ред.број ЈНMВ 1.2.4/2016
molim Vas da u okviru dodatnih uslova predmetne javne nabavke, izbacite uslov FOGRA standarda, 12647,
iz razloga što isti predstavlja grubo narušavanje načela 10. i 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu i
rešenje donešeno od strane Uprave za javne nabavke iz juna 2015. godine. U vezi sa gore izrečenim,
zahtevam brisanje diskriminišućeg uslova, i produženje roka za podnošenje ponuda po izmeni konkursne
dokumentacije.

Одговори: на питање бриј 1.
Комисија сматра да је неоправдан захтев за смањење техничког капацитета
провере тврђења лица које је поставило питање.

након

Тачно је тврђење да се овом лиценцом гарантује квалитет шатампе, а смим тим
Наручилац није поставио ни један други услов за квалитет, нису тражена ни средсрва финансијског
обезбеђења, јер се не даје аванс. Тиме смо покрили могућност да средства не пропадну али
тиме нисмо обезбедили гаранцију квалитета што обезбеђује лиценца.
Комисија се водила начином обезбеђења квалитета штампе и самом могућношћу да се
услови квалитет штампе ради значаја штампе ове књига за Републику Србију, то јест за лош
квалитет може се тражити одутзимање лиценце или неке друге законске санкције, а не
може се тражити да се одузме неко техничко средство из техничких капацитета.
Комисија констатује:
Стандарди ISO 12641 се односе на квалитет табачне штампе. Дакле да је предмет
набавке дигитална или рото штампа, сви заинтересовани Понуђачи би имали основа да се жале
Управи за ЈН.
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У овом конкретном случају ради се о табачној штампи и наше је право да захтевамо
поседовање ISO 12641 стандарда да би осигурали квалитет за средства која улажемо. То значи
да је штампарија која је поседује ове стандарде прошла одређене контроле за квалитет и
самим тим гарантује за квалитет.
Не поштовањем и примена ових стандарда директно подразумева заштиту Наручиоца и
обавезу Добављача за квалитет јер у противном може се покренути поступак одузимања
лиценце. За сва остала обезбеђења не може се тражити да се одузме неко техничко средство
из техничких капацитета било да се ради о ма којој машини или уређају.
Да је комисија тражила било коју машину за штампу то би упућивалао на дискриминацију
јер се са ппоседовањем одређених машина не гарантује квалитет већ само имовно стање
потенцијалних понуђача што није никаква гаранција за квалитет и обавеза заинтересованих
Понуђачи да изврше квалитетно набавку.
Комисија је констатовала да остаје при овом једином додатном услову. Понуђачи
су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ информацијом.
Одговор на питање у вези Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о иформацији за
конкурсну документацију. У противном понуда ће се одбити као неприхватљива.
Евентуалне информације можете добити на телефоне: 021 6432–576, председник комисије
Вељко Новаковић, 021 431 – 211, локал 14, Број факса је 021 6431 – 198
Комисија:
1. Вељко Новаковић, председник
2. Александра Зековић, члан
3. Мирослав Матић, члан

председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Платонеума
Архиви Платонеума
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