UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET BEZBEDNOSTI
Broj: _______________
Datum: ______________
Gospodara Vučića br.50

Na zahtev potencijalnog ponuđača, ovim putem dostavljamo odgovore u vezi javne nabavke male
vrednosti-usluge štampanja i isporuke publikacija JNMV-2/2014
PITANJE:
Da li je za udžbenike, praktikume i priručnike ukupan tiraž 500 ili po naslovu tiraž 500?
ODGOVOR:
Tiraž je 500 primeraka po naslovu.
PITANJE:
Za monografiju ste naveli da ima 13 izdanja od 150 do 200 strana.
Da li imate tačan broj strana za svako izdanje i da li je 200 komada po izdanju ili ukupno 200
kom. za 13 izdanja?
ODGOVOR:
Za sada nemamo tačan broj strana za svaku knjigu jer većina njih tek treba da bude napisana.
Obim svake od tih knjiga će biti približan navedenom. Tiraž je 200 primeraka za svaku od 13
knjiga.
PITANJE:

Za praktikume i priručnike predvidjeni tiraži su 500 primeraka a za monografije 200
primeraka. S obzirom da monografija ima 13 izdanja, da li to znači da treba dati ponudu
za ukupan tiraž monografije : 200 primeraka x 13 izdanja?
Ukoliko je tako, molimo vas da nam precizirate tačan broj strana po izdanju kako bismo
bili u mogućnosti da damo adekvatnu ponudu kao i da ne bi dolazilo do povrede Zakona o
Javnim nabavkama i bili diskriminisani od strane ponudjača koji su ranijih godina vršili
usluge štampanja za vasu kuću i imaju pomenute informacije.
ODGOVOR:
U ovom trenutku nismo u mogućnosti da Vam damo TAČAN broj strana za pojedinačne
monografije (13 knjiga) jer većina njih još uvek nije napisana. Svaka od tih knjiga će imati obim
približan navedenom u konkursnoj dokumentaciji. Vaša ponuda treba da se odnosi na 13
monografija sa tiražem od 200 primeraka za svaku od njih.
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ПИТАЊЕ:
У конкурсној документацији везаној за ЈН бр. 2/2014 на страници 4 наводите да је неопходно
доставити:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње три године
Доказ: оверени финансијски извештаји за последње три године од стране
Агенције за привредне регистре
2) да је у последње три године пружао услуге офсет шампе
Доказ: листа са наведеним бројем штампаних публикација у напред наведеном
периоду
3 ) да поседује стандардну опрему за офсет шампу и дораду
Доказ: списак машина и опреме за штампу и дораду.
а на страни 5, у упутству како се доказује испуњеност услова, наводите да је и члан 76
обухваћен Изјавом, молим Вас за појашњење да ли је обавезно доставити и изјаву и доказе
илисамо изјаву.
ОДГОВОР:
Потребно је доставити и изјаву и доказе.
ПИТАЊЕ:
У вези конкурсне документације јавне набавке бр. 02/2014, молим за одговор на још два
питања:
- Која је процењена вредност набавке?
- На страни 17. Конкурсне документације треба уписати цену по страници. Нама су различите
цене за уџбенике, практикуме и монографије. Да ли уписујем ту просечну цену?
ОДГОВОР:
Податак о процењеној вредности набавке се наводи тек у Записнику о отварању
понуда сходно члану 104. Закона о јавним набавкама. После отварања понуда
Записник ће бити достављен свим понуђачима који нису присуствовали отварању понуда.
У табелу на стр. 17 Конкурсне документације, упишите цене по страници уџбеника,
практикума и монографије (пошто су Вам цене различите). Такође у поље за цене
репринта упишите цене за различите публикације.

2

ПИТАЊЕ:
2) да је у последње три године пружао услуге офсет шампе
Доказ: листа са наведеним бројем штампаних публикација у напред наведеном периоду
Да ли листа са наведеним бројем штампаних публикација у напред наведеном периоду,
мора да буде оверена од стране наручиоца тих публикација или само у форми изјаве са
наведеним публикацијама?
ОДГОВОР:
Листа побликација штампаних у офсет штампи не мора да буде оверена од стране
наручилаца. Довољно је да буде дата у форми изјаве од стране Ваше штампарије.
ПИТАЊЕ:
Навели сте да се у понуди уписују цене по страницама посебно за уџбенике, посебно за
практикуме, посебно за приручнике и посебно за монографије.
Да ли је исправно следеце? 1.цена 2.цена 3.цена 4.цена
(подразумева се 1-уџбеник,
2- практикум, 3-приручници, 4- монографије).
ОДГОВОР:
Исправно је навести цену по једној страни за уџбеник, практикум, приручник и монографију
ако су цене по једној страници различите за те публикације.
ПИТАЊЕ:
Цена по страници је, страница једног примерка или страница за укупан тираз?
ОДГОВОР:
Цена по страници је просечна цена једне странице књиге која се добија тако што се
калкулација цене за једну књигу подели са бројем страница те књиге. На пример: ако се
тражи цена по страници за монографије, а предвиђена је штампа укупно десет књига обима
250 страна уради се калкулација цене за једну књигу (цена потребне хартије, цена потребне
боје, цена сати машина које се користе у процесу израде, цена паковања и испоруке …)
помножи се са 10 и производ се подели са 2500.
ПИТАЊЕ:
1) да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње три године
Доказ: оверени финансијски извештаји за последње три године од стране Агенције за
привредне регистре
Да ли позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње 3 године може да се
докаже овереним бонитетом ЈН из АПР-а?
ОДГОВОР:
Позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха за последње три године се доказују
ОВЕРЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА из АПР-а.
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ПИТАЊЕ:
1) да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње три године
Доказ: оверени финансијски извештаји за последње три године од стране Агенције за
привредне регистре
Да ли оверени финансијски извештај из АПР може да буде копија или мора да буде оверена
копија?
ОДГОВОР:
Мора да буде оверена копија.
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