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Наручилац
Културни центар Београда
Кнез Михаилова бр. 6
11000 Београд
Деловодни број: IX–9–656
Датум: 26.02.2015. године

ПРЕДЕМЕТ: Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале
вредности услуга – Услуге штампања, број јавне набавке 1.2.2/2015

Поштовани,
У прилогу вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности услуга – Услуге штампања, број јавне набавке 1.2.2/2015, на питање
заинтересованог лица, које је достављено дана 23.02.2015. године.
Одговор је објављен на сајту Културног центра Београда, Порталу јавних набавки
града Београда и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке
мале вредности услуга – Услуге штампања, број јавне набавке 1.2.2/2015.
образована Решењем бр. IX-9-407 од 06.02.2015. године

Достављено:
- свим заинтересованим лицима за које постоји доказ да су преузели конкурсну
документацију

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге
штампања, број јавне набавке 1.2.2/2015.
образована Решењем бр. IX-9-407 од 06.02.2015. године

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питање заинтересованог лица

Дана 25.02.2015. године
садржаја:

примљено је питање заинтересованог лица следећег

„Poštovana gospodo,
Zamolićemo Vas za informaciju i objašnjenje u vezi javne nabavke usluga štampa JMNV 1.2.2/15.
Svakako cemo ovaj mail poslati i po prijemu zapisnika na sve adrese stamparija ucesnica,
a nastojacemo da se i sira javnost informise o svemu.
Zelimo da informisemo i sve potrebne nadlezne institucije o ucinjenom.
Prvenstveno o Vasem sukcesivnom uproscavanju potrebnih konkursnih dokumenata /dva puta su
se desile promene i promenjen je rok – verovatno po necijim smernicama/,
pa neka iste procene da li je bilo namere i pretenzije, i da li su se “desili” propusti.
Da li je Kulturni centar Beograda postao instiitucija
koja više ne zahteva kvalitetan proizvod svojih štampanih knjiga, kaloga , brošura , pozivnica
odnosno više joj nisu bitne štamprije koje se bave grafičkom delatnošću u pravom smislu te reči
i firme koje ulažu u svoju opremu i školovano ljudstvo?
Da li je moguće da, gledajući sve ove godine koliko Vas poznajemo,
više Vam nisu potrebni školovani stručnjaci i grafički znalci i dizajneri
već se raspisuje nabavka kojoj mogu da apliciraju obućari, tekstilci, ugostitelji i ostali profili koji
nisu grafičkoj struci učeni?
Da li je moguće da se ne zahtevaju standardi kvaliteta ISO 9001 kao i ostali standardi ISO 14001,
ISO 18001,koje su sve gradske institucije postavile kao svoje standarde,
a koji su postali sastavni deo svake uspešne poslovne firme, pa i svake PRAVE štamparije,
jer se procedure štampe i uputstava QMS svakog radnog naloga moraju striktno poštovati ?
Da li je moguće da se ne traži odredjena štamparska oprema – sve u nizu izrade zahtevanog
artikla,
već se dozvoljava da može svaka garaža štamparija (mama tata i deca – njih petoro ), malo veća
fotokopirnica ili kartonaža da učestvuje u stvaranju Vaših prezahtevnih proizvoda (štampu Vaših
tamnih i svetlih tonova)?
Poznajući Vas I Vaše zahteve koje imate, Vama su potrebe I usluge / konsultacije sa
grafičkim dizajnerima i pripremačima pripremnog studia štamparije koji proveravaju Vaše fajlove I
ukazuju na propuste u samoj pripremi,kako bi zajedničkim snagama došli do realizacije štampe I
izrade Vašeg željenog proizvoda Ili umetnika za koga radite.
Odredjene mašine za izradu probnih uzoraka kako štampe tako i dorade.

Želimo da Vam se zahvalimo na dosadašnjoj saradnji i da Vam poželimo puno uspeha u budućem
periodu.
Pod ovakvim uslovima nema smisla učestvovati.
******* je štamparija koja je gradila, ulagala I izgradila put u štamparstvu.
I ne samo ona, nas ima svega 10-tak stamparija.
Potpuno je neravnopravno i ponizavajuce takmicenje sa garažama štamparijama, fotokopinicama I
kartonažama.
U Ulici Vojvode Stepe, imate 9 istih takvih, te možemo svojim partnerima, kojima svakodnevno
pružamo usluge štampe, vrlo rado preporučiti Vašu JN.
Radujemo se ishodu 02.03.2015. godine.
Svakako se nalazimo u trci.“

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/2012: у
даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у предметном поступку, део
– Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 20.), Комисија даје следећи:
ОДГОВОР
У предметном поступку јавне набавке наручилац је након објављивања конкурсне
документације извршио измене исте у складу са својим реалним потребама, пре свега
имајући у виду основна начела Закона.
Чланом 10. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Чланом 10. став 2. Закона прописано је да наручилац не може да ограничи
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку
јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Чланом 76. став 6. Закона прописано је да наручилац одређује услове за учешће у
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом
јавне набавке.
Наручилац је сходно члану 63. став 1. и 8. Закона, извршио измене конкурсне
документације и објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге
штампања, број јавне набавке 1.2.2/2015.
образована Решењем бр. IX-9-407 од 06.02.2015. године

