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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговорe на
захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет услуге, Анализа стања капацитета
инспекција свих локалних самоуправа за обављање поверених послова, редни број
јавне набавке О/4-2018.
Питање: „На страни 7 “Техничке спецификације“, у оквиру „Планиране динамике“ је
наведено: “Послове који су предмет ове јавне набавке обављаће седам (7)
консултаната, који ће бити ангажовани укупно 620 консултантских дана, од којих ће
један консултант – вођа тима бити ангажован 100 консултантских дана, а осталих 6
консултаната по 90 консултантских дана).
Молимо да дате ближе објашњење колики је укупан број консултантских дана, 620 или
640? Наиме, када се сабере 100 дана које има вођа тима са 540 дана (6 консултаната х
90 дана) које имају остали консултанти, укупан број дана је 640 (а не 620).“
Одговор: Дана 4. маја 2018. године Koмисија за јавну набавку је извршила измену
конкурсне документације коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Питање: „На страни 10, у оквиру главе „Услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 2
„Упутство како се доказује испуњеност услова“, у оквиру Додатних услова, наведено
је следеће: „Напомена: уколико понуђач за реализацију уговора о јавној набавци
ангажује лица по основу уговора о делу, поред наведених доказа, потребно је
доставити и конкретан уговор о делу, правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места и оснивачки акт, као доказе о томе да послови за која се
лица ангажују нису из делатности понуђача као послодавца.“.
Везано за наводе из претходно наведене Напомене из конкурсне документације, овим
путем писмено постављамо следеће питање:
Да ли ће се сматрати да су испуњени услови уколико понуђач не достави Правилник о
организацији и систематизацији радних места, с обзиром да наше удружење, које спада
у категорију микро лица, нема законску обавезу да донесе наведени Правилник?
Да ли је поменуте уговоре за лица, која се ангажују, као и оснивачки акт, потребно
доставити у фази конкурисања за јавну набавку или ће ове доказе накнадно доставити
понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија?“

Одговор: Сматраће се да су испуњени услови уколико понуђач не достави Правилник
о организацији и систематизацији радних места, уколико понуђч нема законску обавезу
да донесе наведени Правилник.
Такође, у складу са конкурсном документацијом, уколико понуђач за реализацију
уговора о јавној набавци ангажује лица по основу уговора о делу, поред наведених
доказа, потребно је доставити и конкретан уговор о делу, као саставни део понуде.
Питање: „У оквиру главе „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 2 „Упутство како се
доказује испуњеност услова“, у последњем пасусу на страни 10 се наводи следеће:
“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.”
Везано за претходне наводе, овим путем писмено постављамо следеће питање: Да ли је
поменуте доказе потребно доставити у фази конкурисања за јавну набавку или ће ове
доказе накнадно доставити понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија?“
Одговор: У складу са конкурсном документацијом 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.
Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комисија за јавну набавку О/4-2018

