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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 поступку јавне набавке чији су предмет Истраживање
јавног мњења о реформама јавне управе, редни број јавне набавке ЈНМВ/8-2018,
Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује
одговор.
Питање 1: U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da oba predviđena istraživanja (fokus
grupe i anketiranje) treba da obuhvate i biznis i opštu populaciju. Molim Vas za informaciju
da li će u svakom gradu u jednoj fokus grupi učestvovati zaposleni u javnoj upravi, a u drugoj
građani?
Одговор: Тако је, не бисмо спајали, јер питања која се усмеравају ка једној циљној
групи нису иста као и за другу. Чини нам се, према нашем досадашњем искуству, да их
је боље раздвојити.
Питање 2: Takođe, kada govorimo o anketiranju (direktnom kontaktu sa ciljnim grupama),
stoji da treba obuhvatiti 20 zaposlenih u javnoj upravi po jedinici loklne samouprave.
Kako ni vodič ni upitnik ne mogu biti potpuno istovetni za različite ciljne grupe, pretpostavka
je da bi trebalo izraditi ukupno 4 instrumenta istraživanja (2 vodiča+2 upitnika). Što se tiče
izveštaja, iz konkursne dokumentacije proizilazi da treba pripremiti dva odvojena – za
kvalitativno i kvantitativno istraživanje.
Molim Vas za potvrdu ili ispravku ukoliko nisam lepo protumačila zahteve.
Одговор: Када су у питању фокус групе, Упитник за селекцију се односи на предлог
питања који би се постављао испитаницима, па бисмо ми одредили са којим питањима
смо сагласни, а која треба преформулисати. Код директног контакта са грађанима,
упитник је оно што би се на папиру на лицу места попуњавало. Водичи су намењени
ономе ко испитује, тј.узима податке како бисмо били сигурни да потенцијални понуђач
разуме позадину истраживања, и како бисмо били сигурни да ће се разговор водити у
правом смеру. Из неких искустава до сада, дешавало се да испитивачи дођу
неприпремљени па не „извуку“ од грађана информацију која је нама потребна. С
обзиром на то да је важно да се разумемо око концепта, форма и једног и другог би
била у складу са договором са потенцијалним понуђачем.
Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ/8-2018

