ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГА ШТАМПЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕДСТАВЕ ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА
ДАДОВ И РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ „ДАНИ БЕОГРАДА“
ЈН БРОЈ 3/16
Питање 1: У складу са Препоруком УЈН од 12.02.2015.године, овим путем вас
обавештавамо да ћемо пропратити ову јавну набавку и уколико понуђач коме доделите
уговор а не буде испуњавао техничке карактеристике - искористићемо могућност пријаве
злоупотребе и пријавити вас надлежним институцијама и то: Управи за јавне
набавке...све до Буџетске инспекције.
Сматрамо да су скандалозни тиражи које сте ставили за тако мало позориште, као и то
што сте измешали офсет и дигиталну штампу (на шта имате право али чему онда подела
по партијама), као и додатни услови којима дискриминишете понуђаче и онемогућавате
конкуренцију тражењем оволиких машина у поступку ЈНМВ. Ви свакако нисте обавештени
да се закон о јавним набавкама од 2011. године, изменио више пута? Иако смо у центру
града не видесмо нити један плакат Б2 позоришта Дадов, па нас интересује шта се у
ствари од наведених количина стварно ради?
Одговор 1: У Обрасцу структуре цена, прецизно и тачно су дефинисане количине
потребне за реализацију усвојених програма.
Омладинско позориште Дадов, у оквиру реализације програма за најаву својих
активности: ''Школа глуме и говора'' и ''Дани Београда'', користи плакате Б2 који се
рапоређују по граду као најава за аудицију, односно манифестацију Дани Београда, о
чему поседујемо адекватну фотодокументацију.
О раду Омладинског позоришта Дадов можете се информисати на сајту наше установе, у
делу ''Извршна продукција''. Такође, можете доћи и посетити нас, биће нам драго да Вас
упознамо са нашим активностима које су значајне за културу града Београда.
Питање 2: Као потенцијални понуђачи молимо да објасните и образложите тражени
технички капацитет. Наиме није у логичкој вези за шта је четворобојна Б3 машина пошто
се са Б2 машином могу штампати и мањи формати као Б3.
Одговор 2: Наручилац је у конкурсној документацији предвидео четворобојну Б3 машину
из разлога дугогодишње праксе, јер се траженом машином добија бољи квалитет штампе
за штампу мањег формата у траженом року од 48 сати.
Наведено је дефинисано, имајући у виду значај градских манифестација, као и
одговорност Омладинског позоришта Дадов, са жељом да се добије висок квалитет
услуге.
Како би се обезбедила једнакост понуђача, додатни услов у погледу техничког капацитета
је промењен на следећи начин:
 минимум једна Б3 четворобојна машина или минимум једна Б2 офсет двобојна
машина или одговарајућа, којом се постиже квалитет дефинисан у обрасцу
''Техничка спецификација са структуром цене'' и испоштовати рок испоруке од
48 сати по пријему појединачних захтева Наручиоца;
 Дигиталнаколорна машина – проширен А3 формат;
 Дигитална црно бела машина – проширен А3 формат;
 Фалц машина;
 Графички нож;
 Минимум једна машина за тампон штампу двобојна;
 Плотер са катером – најмање ширине 137цм.

