
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 02-04/16: 

10.02.2016. 

 

 

Поштовани,  

Према изменама ЗЈН од 12.08.2015. указујемо Вам на нелогичности у горе наведеној 

конкурсној документацији и то: 

 

1. Питање: Финансијски капацитет – Потврда од банке да понуђач није био у 

блокади у последњих 12 месеци (стр 9/37)- Потврда које банке, верујемо да 

мислите НБС јер већина понуђача има више отворених рачуна у разним банкама 

тако да тражећи потврду само од једне банке није валидан податак? И да ли ћете 

прихватити потврду скинуту са званичног сајта НБС, чиме сте понуђачима 

уштедели 900,00 динара? 

Одговор: Као што стоји на страни 9/37 конкурсне документације, Понуђач није дужан да 

доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа 

уколико у Обрасцу 1. наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. Прихватамо потврду скинуту са званичног сајта НБС. Такође, уколико је доказ 

о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику. 

 

2. Питање: Технички капацитет – офсет машина. Шта ће та петобојна машина да 

ради када је све у колору 4 боје. У суштини, тражећи и четворобојну машину у 

наведеним тиражима је тотално неисплативо а камо ли петобојну где пети верк 

врти на празно. Прилично олако баратате са тим петобојним машинма које коштају 

по 100.000 евра а посебно за послове који су вредни пар стотина хиљда динара. Да 

ли остајете при траженом услову? 

Одговор: Сва колорна штампа која не захтева пластификацију, треба да има на себи 5. 

пролаз – офсетни лак. С обзиром на то да се сав материјал штампа по узорку, Ви не 

можете да тврдите да је све у колору 4 боје јер узорак зависи од графичког дизајна и 

припреме за штампу. Остаје се при траженом услову. 

 

3. Питање: Технички капацитет – Фалц машина – није у логици са јавном набавком 

како по спецификацији не постоји посао за исту. Да ли остајете при траженом 

услову? 

Одговор: Фалц машина или савијачица је неопходна за савијање свих табака који се 

ајнстекују и шију – све књиге Уписника и Регистратора, летак А 5 савијен на А 6 – 65.000 

летака – па је самим тим машина и више него неопходна. Остаје се при траженом услову 

 

4. Питање: Технички капацитет – плотер –није у логици са јавном набавком како по 

спецификацији не постоји посао за исту. Да ли остајете при траженом услову? 

Одговор: Не остајемо при траженом услову. Конкурсна документација ће бити измењена 

у овом делу. 

 

5. Питање: Технички капацитет – машина за ЦТП – постоје фирме које искључиво 

раде развијање плоча за колорну штампу. Зашто то мора да има штампарија? 



Одговор: Уколико се ради услужно развијање плоча у студијима специјализованим само 

за то, постоји разлика у цени у трговинском ланцу, а у интересу општине је да добије 

најјефтинију цену на тржишту и сарађује са штампаријама којима је делатност 

штампарска, а не трговина. Такође на страни 10/37 за доказивање техничког капацитета 

јасно стоји да уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, доставља 

уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга или 

уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је 

омогућено коришћење наведеног средства или пописну листу основних средстава за 2015 

годину, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио наведени уговор или 

уговор о закупу. Ако у наведеним документима нема уписаних података о машини, 

понуђач је у обавези да достави документ из којег је могуће то утврдити. 

 

6. Питање: Да ли дискриминишете понуђаче и онемогућавате конкуренцију горе 

наведеним додатним условима који нису у логици са овом набавком? (Чудно је да 

нисте написали машину за чишћење снега са климом/прим.аут.) 

Одговор: Законом је јасно дефинисано да је заинтересовано лице, лице које има интерес 

за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који би могао да претрпи штету 

због наступања Наручиоца противно одредбама овог Закона. С обзиром на то је Ваша 

делатност: трговина на велико текстилом, заиста не видимо у ком делу смо повредили 

Ваша права и интересе. Конкурсна документација је урађена у свему према Закону о 

јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

 

7. Питање: На основу горе наведеног а према Упуству понуђачима у поступку јавних 

набавки Управе за јавне набавке, молимо Вас да размотрите наше примедбе и 

ускалдите КД са спецификацијом. 

Одговор: Конкурсна документација је урађена у свему према Закону о јавним набавкама  

( „Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


