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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет
услугe праћења и анализирања спровођења Закона о инспекцијском надзору и
обавештавање јавности о оствареним резултатима, редни број јавне набавке О/4-2017,
Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује
одговор.
Питање 1: „У конкурсној документацији у оквиру главе 2. у делу који говори о
испуњености „Додатних услова“ (страна 7) наведено је да се испуњеност додатних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 2. Закона испуњава
достављањем следећих доказа:
- Изјава о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора о
јавној набавци, и радне биографије за лица која су наведена у Изјави, са наводима о
квалификованости лица, подацима о задацима (пројектима) исте или сличне врсте као
што је предмет ове јавне набавке у последњих пет година.
У наставку конкурсне документације (страна 8) наведено је да наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави и копију доказа о испуњености додатних услова, а оригинал
или оверену копију доказа на увид, и то:
дипломе или уверења о стеченом образовању,
правни основ радног ангажовања,
доказ о радном искуству: потврда послодавца, уговор и сл.
писана сагласност послодавца код кога је лице, које понуђач уговорно
ангажује, запослено, да лице може да учествује у реализацији уговора о
јавној набавци.
Питање групе понуђача је да ли, у тренутку подношења понуде, понуђач треба да
достави дипломе или уверења о стеченом образовању, доказе о радном искуству на
референтним пројектима, писану сагласност послодавца да лице може да учествује у
поступку јавне набавке, или се наведена документација доставља уколико наручилац
то накнадно затражи“?

Питање 2: „У оквиру главе 1, тачка 1.2, наведено је да понуђач мора испунити
додатне услове у погледу кадровског капацитета из члана 76, става 2. Закона, тако што
у време подношења понуде има најмање 6 радно ангажованих лица са стеченим
високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, од којих три
лица морају бити из области правних наука, два лица из области правних или
економских или организационих наука, а једно лице из области односа са јавношћу.
Питање групе понуђача је да ли је потребно уз Понуду доставити копије уговора за 6
радно ангажованих лица са наведеним високим образовањем или се наведена
документа достављају уколико наручилац то затражи.“.
Одговор на питање 1. и 2.: На страни 8. Конкурсне документације у делу Упутство
како се доказује испуњеност услова, у ставу 8. наведено је да Наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави и копију доказа о испуњености додатних услова, а оригинал
или оверену копију доказа на увид, и то:
 дипломе или уверења о стеченом образовању,
 правни основ радног ангажовања,
 доказ о радном искуству: потврда послодавца, уговор и сл.
 писана сагласност послодавца код кога је лице, које понуђач уговорно ангажује,
запослено, да лице може да учествује у реализацији уговора о јавној набавци.
Сходно наведеном, понуђач није у обавези да наведене доказе достави у тренутку
подношења понуде.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку О/4-2017

