РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
СУ VI-22-13/14
14.04.2014.г.
Панчево

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН.1/14 ОД 08.04.2014.г.

По захтеву заинтересованог лица достављеног у писменој форми дана 10.04.2014.г., у
14,10 часова, у смислу чл. 63 ст. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ 124/2012)
дају се додатна појашњења наведених ставки Конкурсне документације за јавну
набавку ЈН бр. 1/14 од 08.04.2014.г., кроз постављена питања и дате одговоре
Ставка 4
Питање: „Да ли су доставнице формата А5 на офсет папиру са штампом у једној боји?
Одговор: Да
Ставка 5
Питање: „Да ли су „беле повратнице“- беле коверте са повратницом са Вашим логом?
Одговор: Беле повратнице јесу коверте са повратницом без лога
Ставка 7
Питање: „Колико минимално треба да буши бушач за папир (20,30,40...стр)
Одговор: нема ограничења, критеријум је најнижа понуђена цена.
Ставка 18
Питање: „Да ли је то књига А4 са тврдим повезом или блок А4 нцр са Вашим Логом“
Одговор: ради се о књизи А4 са тврдим повезом, нема лого.
Ставка 19
Питање: „Да ли је „доставница плава“-плава коверта са доставницом или лист А5,
офсет у једној боји?
Одговор: Боја доставнице је одређена у самом називу, није коверта већ је лист формата
А5 на офсет папиру са штампом у једној боји
Ставка 20
Питање: „Молимо да нам дате димензије: 10×14, 10×7 ...?
Одговор: 9,7x16 цм.
Ставка 25
Питање: „Шта значи кеса пвц мађарица“?
Одговор: Кеса пластична са трегерима.
Питање: „Које су димензије“?
Одговор: 40х65 цм

Питање: „Да ли се цена одређује за један комад иако их је у паковању више“?
Одговор: односи се на јединицу мере која је одређена у Конкурсној документацијикомад.
Питање: „За коју намену служе“?
Одговор: за ношење поште и судских списа.
Ставка 27/28
Питање и одговор: „Књига већања-уписник“ и „Књига КПР“:
„Којих су димензија?“- Формата А4
„Да ли има штампе са вашим логом?“- не
„Да ли је штампа у боји“- не
„Да ли су корице тврд повез“-да
„Колико има листова“- 101 лист
Ставка 33/34
Питање и одговор: „Роло коректор 1/1 и роло коректор 2/1“?
-Да ли је 1/1 роло коректор трака или коректор у оловци или...- роло коректор је
коректор трака.
-Шта је роло коректор 2/1: -два роло коректора у једном паковању.
Ставка 36
Питање: „Да ли је лепак куглица“
-„Лепак у стику, лепак са ролером,...“
-„Колико има милилитара у једном лепку:“
Одговор: лепак куглица је исто што и лепак у стику, који има 30 мл течног лепка.
Ставка 43
Питање: „Којих је димензија табак натрон папира (100×70, 70×50,..)“?
Одговор: 90×125 цм.
Ставка 53
Питање: „Које је граматуре картон за омот“ -нема ограничења, критеријум је најнижа
понуђена цена
-„Којих је димензија омот“- 31,5x24
-„У колико боја је штампа омота“- у једној боји
Ставка 54
Питање: „Које је граматуре папир за омот“ -нема ограничења, критеријум је најнижа
понуђена цена
-„Које је димензије омот“-30,5x21,5
-„У колико је боја штампа омота“- у једној боји
Ставка 56
Питање: „ Да ли ће бити дисквалификована понуда ако понуђач понуди папир који не
задовољава све тражене ИСО стандарде и наведене техничке карактеристике папира и
да ли је потребно доставити сертификате за понуђени папир“
Одговор: У овом случају се примењује Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број
124/2012) и то:
Члан 71- Одређивање техничких спецификација
Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина:
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1) са позивом на техничке спецификације из члана 70. овог закона и на српске,
европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако
позивање мора да буде праћено речима "или одговарајуће";
У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 1)
овог члана, наручилац не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра,
услуге или радови не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане
спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да
добра, услуге или радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из
спецификације и траженог стандарда.
У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 2)
овог члана, наручилац не може да одбије понуду, уколико понуђач понуди
одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди задовољавају српске,
европске, међународне или друге стандарде или сродна документа и ако докаже да ови
стандарди испуњавају тражене карактеристике или функционалне захтеве.
Одговарајући доказ из ст. 3. и 4. овог члана може бити потврда, технички досије
произвођача или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација.
Ставка 57
Питање: „Да ли је ставка 57 исто што и ставка 5 тј. да ли артикал у документацији на
страни 26 под редним бројем 5 (бела повратница) је исти артикал као на страни 30 под
редним бројем 57 ( повратница бела)?“
Одговор: да, ради се о истом артиклу.
Ставка 58
Питање: „Да ли је ставка 58 исто што и ставка 19 тј. да ли артикал у документацији на
страни 27 под редним бројем 19 (доставница плава) је исти артикал као и на страни 30
под редним бројем 58 (повратница плава) и ако није исти артикал да ли је ставка 58
образац А5 у плавој боји са штампом у једној боји на офсет папиру?“
Одговор: није исти артикал и повратница плава није образац А5 већ је коверат са
повратницом у плавој боји.
Ставка 64
Питање и одговор: „Да ли регистратор А4-без кутије,“
-Регистратор ПВЦ“: нема ограничења, критеријум је најнижа понуђена цена.
-„Која је дебљина регистратора (25мм,35мм,40мм,60мм,80мм,..)“- 80мм
Ставка 88
Питање: „Уписник 23/140-2“
-„Која је штампарија са траженим бројем обрасца или може да буде и друга штампарија
са компатибилном штампом“- нема ограничења, критеријум је најнижа понуђена цена
-„Којих је димензија уписник“- Формата А4
-„Колико има листова уписник“- 200 листова
-„У колико боја је штампа“- у једној боји
-„Да ли су корице тврд повез и колико има боја у штампи на корицама“- корице су у
тврдом повезу у једној боји.
Ставка 92
Питање: „Да ли се мисли на фолије У и колико микрона треба да буду дебеле (40 миц,
50миц, 60 миц..) фолије?“
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Одговор: Да, мисли се на фолије У од 60 миц.
Ставка 94
Питање: „Да ли фасцикла са кепер траком треба да има клапну и да ли треба да буде
каширана или може да буде натрон тј.лепенка“
Одговор: Фасцикла са кепер траком за архиву има клапну, а у погледу тога да ли треба
да буде каширана или може да буде натрон тј.лепенка – нема ограничења, критеријум је
најнижа понуђена цена.
Ставка 97/98
Питање: „Да ли су хемијске оловке вишекратне или једнократне“
Одговор: нема ограничења, критеријум је најнижа понуђена цена.
Ставка 99
Питање: „За колико листова треба да буде хефталица (20,30,40..)
Одговор: нема ограничења, критеријум је најнижа понуђена цена.
Питање: „Такође желимо да потврдите да количине код ставки:
29. коверта б6-5 10500 ком.
30.коверта 23×33 бела 7000 ком.
31. коверта 30×40 бела 3000 ком.
36. лепак 1000 ком.
53. омот картонски 8000 ком.
54. омот папирни 3000 ком.
73. тоалет ролна 6000 ком.
87. лепеза 8000 ком
Представљају реалне потребе наручиоца ( +- 5%) и да ли сте на основу претходних
набавки, стручних процена, сагледавања Вашег радног капацитета и динамике успели
да нам помогнете да Вам пунуду дамо на најквалитнији и обострано задовољавајући
начин.“
Одговор:
Важи врста добара и јединична мера за сваки артикал, које су наведене у техничкој
спецификацији и обрасцу понуде конкурсне документације.
Питање:
„Да ли по закону о јавним набавкама је довољно да Вам доставимо извод из АПР-а да
смо регистровани као понуђачи и да потпишемо изјаву о испуњености услова из
документације или морамо да приложимо додатне услове тражене у документацији“
Одговор:
Одговор на ово питање у погледу обавезних и додатних услова које понуђач у поступку
јавне набавке мора да испуни, као и начин на који се ови услови доказују, јасно и
детаљно су дати у Конкурсној документацији ЈН бр. 1/14 од 08.04.2014.г., коју можете
преузети са Портала Управе за јавне набавке као и са интернет странице Вишег суда у
Панчеву: www.pa.vi.sud.rs

ПРЕДСЕДНИК-ЧЛАН КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
дипл. правник Марина Брашован
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