ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Број: 1473-6/2018
Датум: 30. јул 2018. године
Б е о г р а д, Фабрисова 10
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Наручилац објављује
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ШТАМПЕ ЈНМВ-У-05/2018
Један од потенцијалних понуђача је упутио захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације ЈНМВ-У-05/2018.
1. Da li Narucilac predmetne nabavke- poseduje sertifikat ISO 9001- sistem upravljanja kvalitetom u
poslovnoj organizaciji koji kao dodatni uslov trazite od potencijalnih ponudjaca? st.7/35 kd
2. Vrlo ste preczno u ovih 13 stavki naveli potrebe kao i procenjenu vrednost. Medjutim u napoeni na
strani 7/35 konkursne dokumentacije navodite citiramo...Укупна цена без ПДВ-а служи само за
упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне.
Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним
уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са једним
понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је
саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора
или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 1.000.000,00 РСД.,,,kraj citata
Ovakvom postavkom okvirnog sporazuma samo i iskljucivo ponudjac koji vec radi za vas moze znati
sta se radi a sta ne i vi na ovaj nacin diskriminisete ostale ponudjace.
Одговор на питање под редним бројем 1: Један од додатних услова које понуђач треба да
испуњава јесте да поседује важећи сертификат ИСО 9001 за систем управљања квалитетом,
чиме наручилац жели да обезбеди квалитет услуге која је предмет набавке, док чињеница да ли
сам наручилац поседује предметни сертификат није од значаја за саму јавну набавку.
Имајући у виду да наводи под редним бројем 2. се садрже никакво питање, већ констатацију
која, по виђењу потенцијалног понуђача, указује на дискриминацију, наручилац истиче следеће:
Наручилац ни на који начин нити дискриминише нити фаворизује било ког понуђача. Разлог
због кога се наручилац определио за оквирни споразум јесте што у овом тренутку не зна тачну
спецификацију, тачније не зна какве ће конкретно бити потребе за штампаним обрасцима и
документима. Зато је и дефинисао оквирне количине, док ће на основу будућих потреба,
закључивати уговоре са фиксним количинима, на основу и у складу са оквирним споразумом.
Иначе, значење самог израза „оквирни споразум“ дато је у члану 3. став 1. тачка 20) Закона о
јавним набавкама, док су детаљније одредбе садржане у чл. 40 и 40а истог закона.

