ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
11000 Београд
Риге од Фере бр. 4
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: питање понуђаџа и одговор на питање у вези ЈНМВ бр. 01-2016, достављено
електронском поштом 27. јуна у 11:17 часова
ПИТАЊЕ:
Postovani,
Uvidom u uzorke u skladu sa konkursnom dokumentacijom koju ste objavili, konstatujemo da su
dodatni uslovi i suvise zahtevni I da na taj nacin favorizujete pojedine proizvodjace. Uzimajuci u
obzir tehnicku specifikaciju iz konkursne dokumentacije I Vasu procenjenu vrednost javne
nabavke, uocavamo da je procenjena vrednost visestruko veca zbog prestrogih dodatnih uslova.
Pojasnjenje: Najvisi kvalitet stampe se postize na cetvorobojnim masinama, zasto onda minimalno
dvobojna?
Za izradu vase tehnicke specifikacije, posao se moze izvrsiti I na cetvorobojnim A3
masinama.
90% stamparija u Srbiji koje imaju tehnicke mogucnosti da proizvedu Vas materijal u
zahtevanom kvalitetu su odlucile da ne placaju ISO standarde, zbog finansijske situacije koja je
pogodila stamparski sektor.
Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju I da zahtevate izradu stampanih materijala u
skladu sa ISO standardima, a kao dodatnu zastitu mozete traziti referentne liste kupaca.
Umesto Vase liste tehnicke specifikacije koja ne mora da sadrzi ni noz navedenih dimenzija, ni
osvetljivac ploca date specifikacije, a po najmanje masinu za digitalnu stampu date tehnicke
specifikacije, predlazemo da odmah navedete ime proizvodjaca kome ste zeleli da namenite ovaj
posao.

Opet napominjemo da ako ne izmenite konkursnu dokumentaciju, smatramo da favorizujete
odredjene stamparije I bicemo prinudjeni da se obratimo agenciji za zastitu prava.
Srdacno.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:
Након разматрања питања достављеног електронском поштом 27. јуна у 11:17 часова ,
Комисија за ЈНМВ број 01-2016 је усвојила заједнички став и о истом даје следећи
одговор:
Ова Комисија је одговорно и максимално савесно и у свему у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015 и 68/2015, у даљем тесту: Закон)
приступила изради конкурсне документације за ЈНМВ бр. 01-2016, у свему поштујући
поглавље 3. Закона тј.“ Начела јавнe набавкe“ (члан 9; 10; 11; 12 и посебно члан 13.
Закона) што ћемо у даљем и образложити.
Одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама утврђено је:
„Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке.
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања.’’
Комисија наручиоца (Завод за проучавање културног развитка) с обзиром на важност
послова који су јој као Установи од националног значаја поверени на управљање, сматра
неопходним да одреди додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, а који су
предвиђени Законом.
Такође, Комисија сматра да се испуњеност појединих додатних постављених услова мора
документовати важећим сертификатима. Комисија сматра да је најбољи доказ за то
поседовање СРПС ИСО стандарда (видети члан 71. Закона и посебно став 6.)
Комисија сматра да није поступила супротно одредбама Закона јер је, водећи се одредбама
члана 12. Закона обезбедила једнак положај свим понуђачима који у пословању
примењују стандарде квалитета и поседују важеће сертификате о испуњености захтева
стандарда у тренутку објављивања позива за подношење понуда и конкурсне
документације, чиме је директно избегла дискриминацију међу понуђачима.
Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014 – 2018. године
(Службени гласник РС бр. 122/2014) који је донела Влада РС, новембра 2014. године,
предвиђено је да треба утврдити еколошке стандарде којих би наручиоци морали да се
придржавају приликом израде конкурсне документације, те обезбедити да наручиоци
адекватно третирају важност заштите животне средине приликом вредновања понуда.
У члану 13 Закона, јасно је указано да кад год је то могуће у јавне набавке треба укључити
начело заштите животне средине. СРПС ИСО 14001 Систем управљања заштитом
животне средине је стандард управљања заштите животне средине посвећен контролисању
ризика загађења животне средине који постоји као доказ о поштовању стандарда и о
ефикасном раду у складу са стандардом и написан је тако да га могу применити организације

свих врста и величина и може се прилагодити за различите географске, културне и
друштвене услове што се односи и на СРПС ИСО 18001 – Систем управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду.
Приликом оцењивања доказивања испуњености услова, Комисија ће се, између осталог, у
свему руководити и чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 6. Закона.
Даље, у погледу примедбе на процењену вредност јавне набавке, напомињемо да је процена
урађена у складу са чланом 64. став 3.Закона, применом методе израчунавања просечне
цене из понуда многих понуђача у поступцима из претходних година (оваква набавка је
редовна и карактеристична за Завод обзиром да у својој делатности има и издавачку која
произлази из основне, истраживање у друштвеним и хуманистичким наукама и објављивање
публикација са добијеним резултатима истраживања). Такође, све цене се пажљиво
упоређују са тржишним ценама али увек имајући у виду изузетну техничку захтевност
набавке ове услуге.
У вези питања о траженој графичкој машини, сматрамо да је квалитет двобојних Б2 машина
довољан за израду тражених производа те смо из тог разлога ставили као минималан услов
такву машину.
У ставки 6. наше набавке, тражили смо израду папирних кеса за часопис Култура за шта је
минималан формат на којој се она може штампати формат Б2 па смо из тог разлога формат
Б2 навели као минималан који се мора поседовати у циљу израде производа. Из истог
разлога навели смо да је потребно имати и тај формат графичког ножа и осветљивача плоча.
У ставки 8. набавке тражили смо израду презентационог паноа на беклиту, штампа 5/5,
формат 1 м x 0,4 м и за његову израду тражили поседовање дигиталне машине која га у
траженом квалитету може одштампати. С обзиром да за неке од ставки (штампа публикација
као резултата истраживања и сл.) постоји могућност да у последњем тренутку добијемо
измене, због природе овог посла, дигитална машина нам служи и као резервна варијанта
штампе колорних табака у најкраћем року.
Обавеза да додатни услови не дискриминишу понуђаче не значи да постављене услове може
и мора да испуни сваки понуђач који се бави предметном јавном набавком, већ је смисао
одређивања тих услова да у поступку учествују понуђачи који су, по мишљењу Комисије
квалификовани за њу.
На основу свега наведеног Комисија сматра да је јавна набавка покренута и да се спроводи у
складу са одредбама Закона.

