
  
 

 

 
 
ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ -08У/17 
Штампарске услуге  
Број:2196 
Дана: 27.02.2017. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтев за додтаним информацијама  
           
   Наручилац је дана 24.02.2017. године на имејл адресу примио Захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Штампарске услуге“, редни број 
набавке ЈНМВ-08У/17 који је код Наручиоца заведен дана 27.02.2017. године 
под бројем 2117. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
 
молим Вас да појасните следеће:  
ставка 2. Визит карте - наведена је количина од 1000 комада, да ли то значи да 
је у питању 1000 комада истоврсне штампе из једне поруџбине (1x1000). 
Уколико то није случај, молим Вас да прецизно дефинишете колико различитих 
врста и у којим количинама иде (нпр, 10x100, 5x200 и сл). 
ставка 7. Картон - молим Вас да наведете које боје је картон, обзиром да је 
штампа беле боје, као и ког формата је наведени картон (димензије)  
ставке 9,10, 13,15,16, 17, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. - 
за све ове наведене ставке, молим Вас да дефинишете обим (број 
страна/листова) у сваком блоку појединачно.  
ставка 29 - да ли има штампу или не 
ставка 33 - да ли наведена ставка има штампу на корицама и колико боја. Да ли 
је корица пресвучена платном или је у питању одштампана пресвлака 
ставка 34 - да ли наведена ставка има штампу на корицама и у колико боја. Да 
ли је корица платно или папирна пресвлака 
ставка 35 - да ли наведени опис значи да се перфорација ради на сваких 97мм 
(2 перфорације) 
ставка 37 - која хартија и која граматура 
ставка 48 - да ли се у 3 боје штампа и коверта и позивница 
ставка 49 - 130x300 чега? мм, цм, м 
ставка 50 - димензије заставе упозорења, боја, материјал 
ставка 52 - која хартија 
ставка 53 - 130x230 чега? да ли Понуђач обезбеђује и копље? 
ставка 54 - 130x230 чега? да ли Понуђач обезбеђује и копље? 
ставка 55 - 130x300 чега? 
ставка 56 - 130x230 чега? да ли Понуђач обезбеђује и компље? 
 



  
 

Поред свега горе захтеваног, молим Вас да у оквиру количина за сваку од 
ставки прецизно дефинишете количину појединачне истоврсне поруџбине. 
Наиме количина сваке појединачне поруџбине је обавезна ради прецизирања 
јединичне цене сваке од ставки, у супротном Понуђач не може прецизно 
исказати цену. Ово се односи на свих 56 ставки! 
 
Потом, у оквиру додатних услова захтевано је следеће:  
"1 двобојна машина А1 формат 
1 роло машина за тробојну штампу" 
 
Обзиром да се свака од тражених ставки може штампати и на машинама мањег 
формата, конкретно Б2 (50x70цм) док је А1 (61x86), где је Б2 уједно и најчешћи 
формат машина у већини штампарија у Републици Србији, сматрамо да је 
тренутни услов Наручиоца у супротности са чл. 10 и 12. Закона о јавним 
набавкама и дискриминишући. 
Како је Наручилац у претходном одговору постављеном на Порталу 24.02. 
навео да је иста машина неопходна ради прецизности, квалитета и брзине 
штампе, указујемо Наручиоцу да наведени разлози важе код сваке од машина 
без обзира на њихов формат. А како су све ставке изводљиве у штампи на 
машини мањој од А1 формата, захтевамо да се исти и измени! 
 
По питању роло машине, под претпоставком да Наручилац ту мисли на машину 
за ротациону штампу, где наведени услов такође дискриминише потенцијалне 
понуђаче, јер ниједна од наведених ставки предметне јавне набавке неизискује 
штампу из ротације, већ се све ставке могу радити у табачној штампи.  
 
Молим Вас да на сваки захтев за појашњењем ставки појединачно 
образложите, као и да тражене додатне услове ускладите са ЗЈН.  
 
 
Одговор Наручиоца:  
 
1. Ставка 2. Визит карте, 20 мутација текста, оквирно по 50 ком. Наручилац ће у 
складу са наведеним одговором изменити конкурсну документацију у делу 
Технички опис. 
 
2. Ставка 7. Картон Бело бели картон, 250 гр. А4, штампа 3/3. Наручилац ће у 
складу са наведеним одговором изменити конкурсну документацију у делу 
Технички опис. 
 
3. за ставке 9, 10, 13, 15, 16, 17, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
потребно је по 100 листова а за ставке 33 и 34 по 200 листова. У складу са 
наведеним Наручилац ће изменити Конкурсну документацију. 
 
4. Ставка 29. има штампу 3/0 и ради се из ролне на механографском папиру. 
 
5. Ставка 33. има штампу на корицама, 1 боја, књига пресвучена платном. 
 
6. Ставка 34. има штампу на корицама, 1 боја, књига пресвучена платном. 
 
7. код ставке 35 перфорација се ради на 97mm по краћој страни, односно један 
лист А4 има једну перфорацију. 



  
 

8. Ставка 37. картон бело бели, 250гр. 
 
9. ставка 48. да, и коверта и позивница се штампају у 4 боје. Наручилац је у 
конкурсној документацији навео 3 боје, изменом конкурсне документације биће 
наведено 4 боје јер приликом израде спецификације Наручилац није 
предвидео боју која се односи на сертификате које поседује а део су 
меморандума.  
 
10. под ставком 49. наручилац је дефинисао cm. У складу са нваеденим 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
 
11. ставка 50. димензије 35х30cm, материјал памук, боја црвена. 
 
12. ставка 52. хартија кунздрук 130 гр. 
 
13. ставка 53. 130х230 cm, понуђач не обезбеђује копље. 
 
14. ставка 54. 130х230 cm, понуђач не обезбеђује копље. 
 
15. ставка 55. 130х300 cm. 
 
16. ставка 56. 130х230 cm, понуђач не обезбеђује копље. 
 

17. Наручилац је у конкурсној документацији, у делу технички опис под тачком 
1. навео планиране односно оквирне количине штампарских услуга јер се ради 
о набавци где Наручилац није у могућности да дефинише количину већ ће 
поручивати услуге у складу са својим потребама. Такође, Наручилац не може 
дефинисати количину појединачне истоврсне поруџбине јер није у могућности 
да прави залихе. 

У делу техничког описа под тачком 3. количина – обим штампарских услуга 
јасно је наведено следеће: „Наручилац задржава право да током реализације 
уговора одступи од оквирних и планираних годишњих количина, да врши 
набавку у зависности од стварних потреба. Наручилац није дужан да у току 
реализације уговора поручи све штампарске услуге које је навео у тачки 1. 
техничког описа већ ће их поручивати у зависности од стварних потреба.“ 
Понуђени износи понуђача у обрасцу понуде (укупна цена за оквирне количине 
без ПДВ-а) користиће се једино за рангирање понуда применом критеријума 
најнижа понуђена цена ради избора најповољнијег понуђача за предметну јавну 
набавку. Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не 
могу се мењати током важења уговора. 
 
18. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача која се односи на 
захтевани додатни услов „1 двобојна машина А1 формат. Изменом конкурсне 
документације Наручилац ће овај услов избрисати. 
 
19. Наручилац је услед техничке грешке навео да захтева роло машину уместо 
ротациону машину. Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну 
документацију и на тај начин исправити техничку грешку. Наручилац сматра да 
је неоснована примедба потенцијалног понуђача да се штампа свих ставки из 
спецификације може вршити у табачној штампи. Наиме, ставке 4, 5 и 29 
штампају се искључиво из ролне а не у табачној штампи. 



  
 

 
Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


