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Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15
и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези Питања заинтересованог лица од 19.09.2016. које
се односи на јавну набавку наручиоца Завод за заштиту споменика културе Краљево,
ред. бр. ЈН 1.2.1/2016, и то: набавка услуге – Штампање, дизајн, техничко уређење и
припрема за штампу публикације МОНОГРАФИЈА КРАЉЕВА - непокретно културно
наслеђе на територији Града Краљева, која гласе:
„Поштовани,
Молимо вас за појашњење Конкурсне документације:
1. У изменама плана набавки од 10.08.2016. године стоји да услуге дизајна и услуге
техничког уређења нису предмет ове набавке. У конкурсној документацији стоји
другачије а и сам назив набавке није онај који се налази у вашем плану набавки. Такође,
процењена вредност се разликује.
Молимо Вас за образложење.
2. Додатни услови које се односе на кадровски и пословни капацитет су
дискриминаторски и нису у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Молимо Вас за образложење.
3. У оквиру Конкурсне документације не постоји ни најосновније а камоли јасно и
прецизно упутство у вези израде дизајна, и припреме за штампу. Самим тим понуђач
није у могућности да да адекватну понуду.
4. Не помиње се Књига стандарда наручиоца или израда потпуно новог визуала?
5. Шта конкретно значи обрада слика? Колики је њихов тачан број? Није исто
ретуширати 1 и 100 фотографија.
6. Наручилац је у обавези да наведе колико карактера има текст, и која је величина фонта
у прелому, да ли је прошао лектуру, да ли је потребна и коректура? Шта конкретно значи
обрада текста? Није исто радити једну коректуру на 300 страна и три.
На начин како је то сада предвиђено конкурсном документацијом крши се члан 10.
Закона о јавним набавкама, као и члан 61. став 4. тачка 5. Закона о јавним набавкама који
вас обавезује
да конкурсна документација садржи следеће: „врсту, техничке

карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл." Подсећамо Вас да цена
услуга које су предмет поступка јавне набавке а коју треба да понудимо зависи и од
количине, па тако неће бити иста уколико треба да лекторишемо 1 страну или 300,
обрађујемо 5 или 105 фотографија. У складу са чланом 61. Став 1. Закона о јавним
набавкама дужни сте да да припремите конкурсну документацију тако да понуђачи на
основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, те вас молимо да прецизно одредите
количине свих услуга које тражите.
7. Наручилац је навео да је потребна израда ауторског фонта за монографију? Поред
1.000.000 фонтова које користе остатак планете, одлучили сте се за авантуру израде
новог фонта, молимо за образложење.
8. Није наведено да ли је потребан ИСБН број као и ЦИП и чија је обавеза да га
обезбеди?
9. Рок израде припреме за штампу, и штампе није раздвојен
10. Пробни отисак није тачно дефинисан, да ли се оверава цела монографија или њени
сегменти. Нејасно је шта значи овера пробних примерака.
11, Зашто се траже референце за дизајнера у виду награда за неке раније послове и нису
у логичкој вези са овом набавком?
Срдачан поздрав“

Одговори на питања гласе:
1. Наручилац је пре покретања поступка јавне набавке услуга – Штампање, дизајн,
техничко уређење и припрема за штампу публикације МОНОГРАФИЈА КРАЉЕВА непокретно културно наслеђе на територији Града Краљева, ред. бр. 1.2.1/2016,
извршио измену Плана јавних набавки Одлуком бр. 1397/1 од 15.09.2016. чији је
саставни део Измена и допуна плана јавних набавки за 2016. годину израђена у
апликативном софтверу и заведена под бр. 1397/2 од истог датума, која је објављена
на Порталу УЈН у законом прописаном року. Измењени предмет јавне набавке мале
вредности услуга бр. 1.2.1/2016 обухвата услугу: штампања, дизајна, техничког
уређења и припреме за штампу МОНОГРАФИЈЕ КРАЉЕВА – непокретно културно
наслеђе на територији Града Краљева. У складу са наведеним увећана је и процењена
вредност предметне набавке.
2. У складу са Законом, Наручилац може да предвиди додатне услове. Наручилац у
додатним условима у погледу кадровског и пословног капацитета наведени у
поглављу III, одељак 1, подтачка 1.2. Конкурсне документације бр. 1401/3 од
16.09.2016. у поступку ЈНМВ ред. бр. 1.2.1/2016 (даље Конкурсна документација),
постављањем и посебно испуњењем од стране понуђача наведених захтева,
обезбеђује да понуђачи могу да гарантују висок квалитет услуге Штампања,
дизајна, техничког уређења и припреме за штампу публикације МОНОГРАФИЈА
КРАЉЕВА – непокретно културно наслеђе на територији Града Краљева, који
Наручилац захтева, с обзиром на значај монографије. Постављени услови су сасвим у
складу са предметом набавке.

