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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 2 
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга- 

штампaње едукативног материјала 
ЈНМВ-У-3/15 

 
Путем mail-a Наручилац је дана 18. маја 2015. године примио захтев од потенцијалног 

понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за 
јавну набавку услуга - штампaње едукативног материјала (шифра: ЈНМВ-У-3/15), у оквиру којег су 
постављена следећа питања која се односе на додатние услове из члана 76. Закона о јавним 
набавкама: 
1. под тачком 2.1 доказ 2. тражи се “Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после 

дана објављивања позива за подношење понуда, коју у случају подношења заједничке понуде 
мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама)“ 
Питање: да ли наручилац прихвата достављање интернет адресе као доказ о броју дана 
неликвидности? 

2. под тачком 2.3 између осталог тражи се “- Осветљивач филма CTF“ што није у логичној вези са 
предметом јавне набавке пошто се већ тражи CTP? 

3. Зашто се тражи Штампарски агрегати-2 ком (капацитет 15.000 tab/h и 18.000 tab/h) што 
супротно Закону о јавним набавкама ограничава конкуренцију? 

4. тражи се да поседује систем контроле штампе Printflow Cloosed Loop аутоматску контролу 
штампе чиме се фаворизује одређени понуђач што је супротно члану 72. Закону о јавним 
набавкама 

 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку 
сачинила је додатна појашњења. 
 
 
 Одговори: 
 
 
1. У Конкурсној документације под редним бројем IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, на страни 12. се наводи да “Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, 
уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.“ што значи да 
наручилац прихвата достављање интернет адресе као доказ о броју дана неликвидности ; 

2. Осветљивач филма CTF потребан је због пуштања филма за производе који се раде у техници 
сито штампе, нпр. платнена торба, а CTP је потребан ради израде производа у техници офсет 
штампе, високог квалитета и високе резолуције; 

3. Наведени капацитет штампарских машина је потребан како би се гарантовали кратки рокови 
испоруке и квалитетне штампе. 

4. Тражени систем контроле штампе потребно је поседовати како би наручилац у свим фазама 
процеса израде траженог производа могао да контролише тражени квалитет штампе. 
Аутоматска контрола штампе омогућава брзо реаговање и кориговање параметара у процесу 
штампе, тј. наручилац жели да учествује у свим фазама: од идејног решења, дизајна, израде 
готовог производа до самог транспорта истог. 

 
 
 Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља 
заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца www.environovisad.org.rs 
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