
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Бр.1/18 – УСЛУГА ШТАМПЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОМЛАДИНСКОГ 

ПОЗОРИШТА ДАДОВ ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ: 
I ПАРТИЈА  : ОФСЕТ ШТАМПА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОМЛАДИНСКОГ 

ПОЗОРИШТА ДАДОВ, 
II ПАРТИЈА: ДИГИТАЛНА ШТАМПА ВЕЛИКОГ ФОРМАТА ЗА ПОТРЕБЕ 

ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА ДАДОВ, 
III ПАРТИЈА: ДИГИТАЛНА ШТАМПА МАЛОГ ФОРМАТА ЗА ПОТРЕБЕ 

ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА ДАДОВ 
 

 
1. Партија 1: 
- ставка 22 - којег су формата "карте"? Да ли је у питању папир и форма као код бесконачних 
компјутерских образаца (што иду у матричне 
штампаче) 
 
ОДГОВОР: Папир мора бити перфорирани, карте су димензије  7.5 цм x 20 цм (са 
перфорацијом) и штампа се у непрекидној ролни. 
 
- ставка 24 - да ли се под парцијалним лаком за омот мисли на УВ лак? Које површине (у %) 
 
ОДГОВОР: У питању је УВ лак у 30% од укупне површине. 
 
2. Партија 2: 
- ставка 1 беџ - да ли је штампа 4/4? 
 
ОДГОВОР: Штампа је 4/4. 
 
- ставка 2 постер Б2 да ли се целокупна количина од 150 комада, ради одједном. Уколико то 
није случај, молим Вас да наведете минималну појединачну поруџбину 
 
ОДГОВОР: 150 постера се поручују парцијално. Минимална поједниначна поруџбина је у 
тиражу од 2 примерка. 
 
- ставка 3 - ИД картице - да ли се ради једнообразна штампа (једна припрема), или се 
персонализује (500x различита припрема) 
 
ОДГОВОР: ИД картице нису персонализоване, али су припреме различите. Оне се раде у 
различитим тиражима. По садашњем плану укупан тираж ће бити поручен у 5 припрема за 
штампу. 
 
3. Партија 3: 
- ставка 3 графика за БацкДроп - да ли понуђач ради само замену 
графике на већ постојећим панелима и конструкцији? 
 
ОДГОВОР: Понуђач обезбеђује конструкцију, док од добављача очекујемо јувидур подлога + 
магнетне траке + графика /пвц самолепљива фолија. 
- ставка 4 - молим Вас да појасните X Спајдер, односно шта представља 



Расклопива метална или пластична конструкција која се у виду латиничног слова ИКС (X) 
расклапа и на њу се затеже ПВЦ штампа. Од поњуђача очекујемо да достави конструкцију и 
одштампани ПВЦ који се затеже на конструкцију. 
 
У вези са додатним условима: 
1. Наручилац за партију 1 захтева минимум четворобојну Б3 машину и минимум двобојну Б2 
машину - да ли то значи да се са једном четворобојном Б2 машином испуњавају оба задата 
услова, обзиром да је 1Б2=2Б3 што се тиче формата? 
 
ОДГОВОР: Да, довољно је да Понуђач поседује четворобојну машину Б2 формата. 

 
 
2. Наручилац за партију 3 захтева дигиталну колор машину Б2 формата (вероватно за намену 
постера) што се истовремено може радити и на машинма за штампу великих формата 
(солвент и инкјет плотерима). Молим Вас да појасните. 
Такође, за исту партију је захтевана и тампон двобојна машина, обзиром да су сви материјали 
предвиђени у оквиру ове набавке у техници 4/0, питамо наручиоца зашто онда двобојна 
машина? Такође зашто тампон машина, кад се исти материјали могу радити и у техници сито 
штампе, и УВ штампе? Молим Вас да измените конкурсну документацију у складу са Законом. 
 
ОДГОВОР: Понуђач који поседује дигиталну машину за штампу великих формата испуњава 
услов,  што се тиче тампон штампе, довољна је једнобојна машина за тампон штампу 
 
 
3. Код кадровских услова за партију 2 наручилац тражи да понуђач у свом радном односу 
има лица са дипломом дипломираног инжењера технологије? Овим путем питамо Наручиоца 
инжењера које технологије? да ли се ту мисли на дипломираног графичког инжењера ( ВИИ 
Степен) 
Такође у оквиру додатног услова кадровског капацитета за партију 2,наручилац тражи и 2 
лица на пословима машинисте, а није предвиђена офсетна штампа у оквиру горе наведене 
партије, као ни опрема за офсетну штампу у оквиру техничког капацитета за партију 2? 
ОДГОВОР: Да, потребно је да Понуђач има зaпосленог бар једног дипломираног инжењера 
графичке технологије, VII степен, као и 2 лица за офсет штампу, али се то  односи на партију 
број 1-грешка је у питању. 

 
 
У оквиру текста конкурсне документације, где понуђач наводи рокове плаћања, испоруке и 
важења понуде, Наручилац наводи да је сваку услугу за сваку партију засебно потребно 
урадити у року од 48х од упућивања поруџбенице. Овим путем указујемо Наручиоцу да је 
захтевани услов елиминишући и дискриминишући обзиром да многе од ставки у оквиру 
партије1 у техници офсет штампе није могуће урадити у року од 48х, нпр. Књига ДАДОВ - 
МОНОГРАФИЈА 60 ГОДИНА у тврдом повезу 30 табака у пуном колору се не ради за 48х, и сл. 
те молимо Наручиоца да дефинише реални рок испоруке у складу са стварним потребама и 
захтевима 
материјала који се раде. 
 
Истовремено, користимо прилику да укажемо Наручиоцу да је у оквиру конкурсне 
документације, вероватно ненамерном грешком измешан редослед и назив између партија 



2 и 3, као и потом додатни услови за сваку партију појединачно. Како не би додатно бунили 
потенцијалне понуђаче, молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију, да услед 
предстојеће измене продужи рок за подношење понуда, и да приликом дефинисања 
додатних услова води рачуна о члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама, и не врши 
фаворизацију одређених понуђача и истовремену дискриминацију преосталих понуђача 
приликом дефинисања неопходних услова. 
 
ОДГОВОР: дошло је до техничке грешке, замењени су услови за партију 2 и 3. 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - У току је измена конкурсне документације у складу са постављеним 

питањима понуђача која ће бити објављена на Порталу јавних набавки РС. 

Обавештавамо потенцијалне понуђаче да је нови рок за достављање благовремених понуда 

понедељак 26. фебруар 2018. године, до 16 часова. Отварање понуда обавиће се истог 

дана, са почетком у 16,30 часова, у просторијама Омладинског позоришта Дадов, Десанке 

Максимовић 6/1, Београд. 


