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Број:5.2.-11829 

Дана: 08.05.2017.    

                                                                              

                                                               

Предмет: Одговори  на питања потенцијалних понуђача упућена путем електронске поште 

дана 02.05.2017., 03.05.2017. и 04.05.2017. године за јавну набавку велике вредности услуга 

– Услуге штампе, број 10/17-С. 

 

 

Дана 02.05.2017. у 09,56 часова примили смо  путем електронске поште питања у вези са   

јавном набавком услуга- Услуге штампе  у отвореном поступку бр. 10/17-С. Наручилац је 

потврдио пријем е-маила 03.05.2017. у 08,01 часова. 

 

Питања гласе: 

 

1. најмање 1 (једна) машину за дигиталну штампу из ролне ширине монимум 1,350 мм 

са грејачима за брзо сушење  

Za izradu kog tacno artikla tazite digitalnu stampu iz rolne minumum 1350 mm? Za sta su vam 

neophodni grejaci za brzo susenje kada se i bez njih moze zavrsiti svaki posao? 

 2.  најмање 1 (једна) машину за УВ флетБед штампу – формата минимум 400*600 мм  

Za koji proizvod vam treba UV Fletbed od 400x600 mm kada takav proizvod nemate u 

specifikaciji?  

3.најмање 1 (једна) машину за штампу фолија из ролне – ширина штампе максимално 

53 мм  

Ovde tražite mašinu za štampu folija iz rolne maksimalno 53? Sto znaci da onaj ko ima veci 

masinu ne moze da zavrsi poso za foliju od 53????  

4.- најмање 1 ( једног ) дипломираног инжењера графичког инжењерства и дизајна 

(VII степен стручне спреме) 2) - најмање 1 ( један ) дипломирани графички дизајнер 

(VII степен стручне спреме)     

 Trazite dva inzenjera grafike a kompletno idejno resenje dostavlja narucilac? Kako to?  

Kako gomila ovih uslova su flagrantno kresenje osnovnih nacela i zakona o javnim nabavkama a 

nisu ni u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke molimo vas da ih odmah izbacite. Kako ovim 

dodatnim uslovima bez potrebe vršite diskriminaciju potencijalnih ponuđača prema zakonu o JN, 

zamolio bih Vas da u skladu sa istim izvršite izmenu konkursne dokumentacije u vidu brisanja 

navedenog dodatnog uslova. 
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U suprotnom podnecemo zahtev za zastitu prava ponudjaca. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Неопходни су за ставке 2 и 3 – налепнице. Наиме, Наручилац је истраживањем тржишта 

дошао до сазнања да је јефтинија штампа пвц налепница из ролне и да је таква штампа 

одговарајућег квалитета за Наручиоца. С обзиром да се Наручилац приликом расписивања 

јавне набавке првенствено води начелом ефикасности и економичности сходно одредбама 

члана 9. Закона о јавним набавкама, Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан.  

 

Такође неопходна је и за штампу ставке 34 Заставе јер ширина штампе на Застави  је 1350 

мм+дорада ( 750 мм са једне и друге стране са ринглама за качење које не улазе у штампу) 

тако да коначан формат Заставе износи 2,5×1,5 као и што је наведено у ставци 34. Грејачи 

су неопходни ради брже испоруке за којом ће Наручилац сигурно имати потребе с обзиром 

да се Заставе често цепају због временских утицаја и неопходна је њихова брза замена.  

 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и на свим позицијама ће прецизирати 

врсту штампе коју захтева.  

 

ОДГОВОР  бр. 2: 

 

Потребна је за штампу ставки 36,43,45,53,59,60,62 и 63. Наиме, Наручилац је истраживањем 

тржишта дошао до сазнања да је за ставке 36,43,45 и 53   формат је потребан из разлога што 

се већа количина може штампати одједном чиме се постиже нижа цена израде по комаду 

производа и да је таква штампа одговарајућег квалитета за Наручиоца. С обзиром да се 

Наручилац приликом расписивања јавне набавке првенствено води начелом ефикасности и 

економичности сходно одредбама члана 9. Закона о јавним набавкама, Наручилац сматра да 

је овакав захтев оправдан.  Такође, UV Fletbed се захтева и  за ставке 59,60,62 и 63., а што ће 

наручилац и прецизирати у Измењеној Конкурсној документацији. 

 

ОДГОВОР  бр. 3: 

 

Наручилац је направио техничку грешку коју ће изменити у Измењеној конкурсној 

документацији тако да ће гласити : ,, најмање 1(једна) машину за штампу фолија из ролне – 

ширина штампе минимално 53мм. 

 

 

ОДГОВОР  бр. 4: 

 

Наручиоцу је овај услов неопходан за израду интерних новина предузећа ( за ставку 28.) јер 

идејно решење корица и визуелног изгледа часописа даје понуђач па је неопходан да буде 

најмање један графички дизајнер, док је за праћење квалитета , прелом  и припрему за 

штампу  потребан најмање један графички инжењер. У конкурсној документацији је јасно 

наведено да штампа подразумева прелом и припрему за штампу, а да ће Наручилац само 

обезбедити текст и фотографије тако  да је комплетан дизајн новина на понуђачу. Из 

наведеног разлога Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан. 
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Наведени услови техничког и кадровског капацитета немају за циљ искључивање 

потенцијалних понуђача из поступка јавне набавке, нити је намера Наручиоца да овим 

условом фаворизује одређеног понуђача, а имајући у виду да наведене техничке 

карактеристике одређују на око 70% позиција дигиталну штампу. Приликом одређивања 

додатних услова који се односе на технички и кадровски капацитет, Наручилац је поставио 

минимуме које мора доказати сваки понуђач. 

 

С тим у вези, наведени услови немају карактер дискриминаторског услова у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

 

Дана 03.05.2017. у 11,57 часова примили смо  путем електронске поште питања у вези са   

јавном набавком услуга- Услуге штампе  у отвореном поступку бр. 10/17-С. Наручилац је 

потврдио пријем е-маила 03.05.2017. у 01,03 часова. 

 

Питања гласе: 

 

1. Naime u tehničkoj specifkaciji štampanog materijala pod stavkama 15,16,17,19,20,21,47, 

48 itd striktno je navedeno da se radi o ofset štampi a u spisku neophodnih mašina nije 

navedena ni jedna ofset mašina već je striktno navedena mašina za štampu folija iz rolne 

maksimalna širina 53mm koja ni za jednu stavku nije potrebna. Takođe ako je u pitanju 

ofset štampa nisu navedene ni doradne mašine da bi roba bila kompletno završena. 

2. Što se tiče kadrovskog kapaciteta traže se dva grafička inženjera sa VII stepenom s tim da 

se grafička priprema dostavlja a ne traže se operateri štampe, ofset mašinista kao i 

knjigovesci i radnici koji su potrebni za izvršenje pomenutih stavki. 

3. U stavci 42 kesa, 47  fascikla, zahteva se štancovanje i plastifikacija gde takođe nisu 

tražene mašine za tu vrstu posla. 

4. Stavka 43 zahtev naručioca za vrstu štampe tampon ili sito za koje isto nisu navedene 

mašine. 

5. Stavka 48 zahteva se UV lak za koje je takođe neophodna mašina koja nije tražena  

Dodatni uslovi koje ste tražili su kršenje Zakona po članovima 10. i 12. ZJN, jer isti 

diskriminišu sve potencijalne ponuđače 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и на свим позицијама прецизирати врсту 

штампе. Наручилац није у обавези да захтева од понуђача све машине које су неопходне за 

реализацију предмета набавке, а највише из разлога што Наручилац захтева на око 70% 

позиција из техничке спецификације дигиталну штампу па је и логичан захтев Наручиоца да 

се определи да као додатни услов техничког капацитета наведе захтеване машине за 

дигиталну штампу. Захтеваним машинама се постиже нижа цена штампе по јединици 

производа. С обзиром да се Наручилац приликом расписивања јавне набавке првенствено 

води начелом ефикасности и економичности сходно одредбама члана 9. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан.  Наручилац скреће пажњу да су 

наведене количине оквирне на годишњем нивоу, а да ће Наручилац према својим потребама 
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поручивати наведене ставке што начи да више пута месечно може поручити мање количине 

по једној позицији предмета набавке како је и одређено конкурсном документацијом.  

 

Што се тиче навода да машина за штампу фолија из ролне (мин 53 мм) ни за једну ставку 

није потребна, Наручилац напомиње да је наведена машина потребна за ставку 51. 

Захвалнице-дипломе из разлога што за штампу диплома, захвалница у овом случају није 

потребна израда клишеа. С обзиром да ће се мењају имена примаоца захвалница и диплома 

као потписника а они се раде у златотиску, израда на овој машини је јефтинија и бржа. Из 

наведеног разлога Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан. 

 

 

ОДГОВОР  бр. 2: 

 

Наручиоцу је овај услов неопходан за израду интерних новина предузећа ( за ставку 28.) јер 

идејно решење корица и визуелног изгледа часописа даје понуђач па је неопходан да буде 

најмање један графички дизајнер, док је за праћење квалитета , прелом  и припрему за 

штампу  потребан најмање један графички инжењер. У конкурсној документацији је јасно 

наведено да штампа подразумева прелом и припрему за штампу, а да ће Наручилац само 

обезбедити текст и фотографије тако  да је комплетан дизајн новина на понуђачу. Из 

наведеног разлога Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан. 

 

ОДГОВОР  бр. 3, 4 и 5: 

 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и на свим позицијама прецизирати врсту 

штампе. Наручилац није у обавези да захтева од понуђача све машине које су неопходне за 

реализацију предмета набавке, а највише из разлога што Наручилац захтева на око 70% 

позиција из техничке спецификације дигиталну штампу па је и логичан захтев Наручиоца да 

се определи да као додатни услов техничког капацитета наведе захтеване машине за 

дигиталну штампу. Захтеваним машинама се постиже нижа цена штампе по јединици 

производа. С обзиром да се Наручилац приликом расписивања јавне набавке првенствено 

води начелом ефикасности и економичности сходно одредбама члана 9. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан.  Наручилац скреће пажњу да су 

наведене количине оквирне на годишњем нивоу, а да ће Наручилац према својим потребама 

поручивати наведене ставке што начи да више пута месечно може поручити мање количине 

по једној позицији предмета набавке како је и одређено конкурсном документацијом. 

 

Наведени услови техничког и кадровског капацитета немају за циљ искључивање 

потенцијалних понуђача из поступка јавне набавке, нити је намера Наручиоца да овим 

условом фаворизује одређеног понуђача, а имајући у виду да наведене техничке 

карактеристике одређују на око 70% позиција дигиталну штампу. Приликом одређивања 

додатних услова који се односе на технички и кадровски капацитет, Наручилац је поставио 

минимуме које мора доказати сваки понуђач. 

 

С тим у вези, наведени услови немају карактер дискриминаторског услова у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

 

Дана 04.05.2017. у 01,57 часова примили смо  путем електронске поште питања у вези са   

јавном набавком услуга- Услуге штампе  у отвореном поступку бр. 10/17-С. Наручилац је 

потврдио пријем е-маила 04.05.2017. у 02,20 часова. 
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Питања гласе: 

 

Postovani navodite:  

1.- да располаже неопходним кадровским капацитетом и то : д 

1)- најмање 1 ( једног ) дипломираног инжењера графичког инжењерства и дизајна (VII 

степен стручне спреме) 

2) - најмање 1 ( један ) дипломирани графички дизајнер (VII степен стручне спреме) 

,a u tehnickoj specifikaciji ste stavili da narucilac daje idejno resenje. Pa sta ce raditi ta dva 

graficka dizajnera u tyom slucaju. Nije li bilo logicno da trazitite masiniste i sl.? 

2. takodje od masina zahtevate iskljucivo digitalne a ofset masine nista? 

3. Niste naveli ni sertifikate ISO i sl.? 

4. Sukcesivna isporuka je koliko puta u toku godine-za ponudjace koji nisu iz ns? 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

 

Наручиоцу је овај услов неопходан за израду интерних новина предузећа ( за ставку 28.) јер 

идејно решење корица и визуелног изгледа часописа даје понуђач па је неопходан да буде 

најмање један графички дизајнер, док је за праћење квалитета , прелом  и припрему за 

штампу  потребан најмање један графички инжењер. У конкурсној документацији је јасно 

наведено да штампа подразумева прелом и припрему за штампу, а да ће Наручилац само 

обезбедити текст и фотографије тако  да је комплетан дизајн новина на понуђачу. Из 

наведеног разлога Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан. 

 

 

ОДГОВОР  бр. 2: 

 

 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и на свим позицијама прецизирати врсту 

штампе. Наручилац није у обавези да захтева од понуђача све машине које су неопходне за 

реализацију предмета набавке, а највише из разлога што Наручилац захтева на око 70% 

позиција из техничке спецификације дигиталну штампу па је и логичан захтев Наручиоца да 

се определи да као додатни услов техничког капацитета наведе захтеване машине за 

дигиталну штампу. Захтеваним машинама се постиже нижа цена штампе по јединици 

производа. С обзиром да се Наручилац приликом расписивања јавне набавке првенствено 

води начелом ефикасности и економичности сходно одредбама члана 9. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац сматра да је овакав захтев оправдан.  Наручилац скреће пажњу да су 

наведене количине оквирне на годишњем нивоу, а да ће Наручилац према својим потребама 

поручивати наведене ставке што начи да више пута месечно може поручити мање количине 

по једној позицији предмета набавке како је и одређено конкурсном документацијом. 

 

 

ОДГОВОР  бр. 3: 

 

Наручилац је навео који додатни услов захтева у погледу пословног капацитета, а који је у 

логичкој вези са предметом набавке. Наручилац није у обавези да захтева од понуђача ИСО 

стандарде. Приликом одређивања додатних услова који се односе на пословни капацитет, 

Наручилац је поставио минимум који мора доказати сваки понуђач. 
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ОДГОВОР  бр. 4: 

 

Наручилац је јасно одредио конкурсном документацијом да су наведене количине оквирне 

на годишњем нивоу, а да ће Наручилац према својим потребама поручивати наведене 

ставке што начи да више пута месечно може поручити мање количине по једној позицији 

предмета набавке како је и одређено конкурсном документацијом. Наручилац не може да да 

одговор колико пута у току године ће се вршити сукцесивна испорука јер то зависи од 

стварних потреба Наручиоца. Наручилац скреће пажњу да сви трошкови које понуђачи 

имају приликом реализације предмета набавке морају бити укључени у цену. 

 

 

На интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

постоји Решење које поткрепљује наведени одговор Комисије Наручиоца.  

 

У складу са постављеним питањима за јавну набавку услуга – Услуге штампе у отвореном 

поступку број. 10/17-С Наручилац ће изменити конкурсну документацију. Обавештење о 

измени конкурсне документације са измењеном конкурсном документацијом биће доступно 

сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


