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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуда у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
услуге, Праћење и анализирање спровођења реформе јавне управе и обавештавање
јавности о добијеним резултатима и изведеним закључцима ЈНМВ/22-2015, Наручилац
у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање 1: „У вези постављеног услова за пословни капацитет, потребно је појашњење
да ли потенцијални понуђач може поднети заједничку понуду, и то: једно правно лице
и физичко лице (професор факултета) који заједнички испуњавају све захтеве у
погледу пословног капацитета, с обзиром на то да је ЗЈН у члану 3. став 1. тачка 3)
прописано да понуђач може бити „.... лице које у поступку јавне набавке понуди добра,
пружање услуга или извођење радова;“ дакле понуђач може бити и правно и физичко
лице. У овом случају који су то докази које физичко лице треба да поднесе како би
испунило захтеве по наведеној тачки конкурсне документације?“
Одговор 1: Чланом 81. став 1. Закона о јавним набавкама, прописано је да понуду
може поднети група понуђача. Истим чланом закона, у ставу 2. прописано је да сваки
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије. У складу са цитираним одредбама закона, као
и начином доказивања испуњавања додатних услова дефинисаним на страни 8
конкурсне документације, испуњеност постављеног додатног услова у погледу
пословног капацитета доказује се достављањем списка пружених услуга (референц
листа понуђача) са датумима, износима и листама наручилаца, сходно одредбама члана
77. став 4. закона. Истовремено, указујемо да у складу са одредбама чл. 79. ст. 2.
Закона, Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора затражи
од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова. Из свега наведеног произилази да по питању начина
доказивања наведеног услова нема разлике у погледу тога да ли понуду подноси правно
или физичко лице.

Питање 2: „Да ли континуирано сакупљање, анализирање и коришћење информација
подразумева и континуирано обавештавање јавности о тим информацијама или се
обавештавање јавности врши тек након дефинисања финалног извештаја?“
Одговор 2: У техничкој спецификацији конкурсне документације одређено је, између
осталог, да је МДУЛС потребан независан, екстерни партнер доказаног
професионализма који ће му пружити подршку у процесу праћења и обавештавања
заинтересованих страна и јавности о току процеса рационализације. Даље, одређено је
да је МДУЛС-у потребна подршка у дијалогу (двосмерној комуникацији) са
заинтересованим странама и у обавештавању јавности. У реализацији уговора о јавној
набавци, од понуђача се очекује да информације учини разумљивим и доступним,
ослањајући се на организациона или правна решења и тумачења које ће добијати од
МДУЛС. Такође, од понуђача се очекује да користи канале јавног обавештавања, али и
да успостави своје канале комуникације са заинтересованим странама. Понуђач је у
обавези да завршни извештај учини доступним јавности, путем објављивања на својој
интернет страници или на други одговарајући начин. Имајући у виду циљеве који се
желе постићи спровођењем поступка ове јавне набавке, као и планиране ефекте,
реализација уговора о јавној набавци подразумева и континуирано обавештавање
јавности о тим информацијама.
Питање 3: „Колико је предвиђено трајање пројектних активности? Позив наводи
оквирни завршетак активности за 30 јун, али не наводи да ли је тај датум стриктно
дефинисан или подложан променама нити наводи датум почетка пројектних
активности?“
Одговор 3: У делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине
понуду“, одређено је да је оквирно време за извршење услуге 30. јун 2016. године.
Наведени рок је оквирно одређен узимајући у обзир планиране ефекте и обим посла,
али исти није стриктно дефинисан. Што се тиче датума почетка пројектних
активности, указујемо да је у у члану 15. став 1. модела уговора, одређено да уговор
ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране, из
чега произилази да ће се непосредно по закључењу уговора приступити реализацији
истог.
Ови одговори представљају саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговоре објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ/22-2015

