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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације и одговор на захтев за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену
конкурсне документације и одговор на захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке
чији је предмет набавка набавка услуге анализе у процесу спровођења Закона о
инспекцијском надзору, по партијама, редни број јавне набавке О/2-2016.
Питање 1: „Наручилац је одредио елементе критеријума и то: „1.Понуђена цена, 2.
Квалитет референц листе, и 3.Квалитет ангажованих лица
КВАЛИТЕТ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ: У оквиру овог елемента критеријума, вредноваће се
квалитет референц листе, тј. број завршених пројеката, у последњих пет година, до
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, исте или
сличне врсте као што је предмет јавне набавке, односно партије/а за коју/е се подноси
понуда, по обиму, сложености и врсти пројекта.
Доказ: Списак референтних пројеката са подацима о вредности пројекта, трајању
пројекта, предмету пројекта, наручиоцу пројекта, броју ангажованих консултаната и
контакт особи код Наручиоца пројекта.
КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА: У оквиру овог елемента критеријума
вредноваће се искуство ангажованих лица на задацима (пројектима) исте или сличне
врсте као што је предмет ове јавне набавке, у предходних пет година до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у временском
трајању од најмање три месеца“
Увидом у конкурсну документацију пондерисање наведених критеријума се врши на
основу броја завршених пројеката, односно Списак референтних пројеката са
подацима о вредности пројекта, трајању пројекта, предмету пројекта, наручиоцу
пројекта, броју ангажованих консултаната и контакт особи код Наручиоца пројекта.“
Указујемо да је наручилац поступио супротно члану 76. 77. и 85. ЗЈН одредивши за
елементе критеријума , као и њихово доказивање, референц листе које могу бити
одређене само као доказ о испуњености додатних услова у поступку јавне набавке
како је прецизирано чланом 77. ЗЈН, став 2, тачка 2) „један или више доказа
примерених предмету уговора, количини и намени, као што је: (1) списак најважнијих
изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период који није дужи

од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, датумима
и листама купаца односно наручилаца; (2) стручне референце које прате списак
најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга“
Указујемо да је наручилац одредио број и квалитет ангажованих кадрова понуђача
захтеваним стеченим образовањем и радним искуством одредивши додатне услове за
учешће у предметном поступку у тачки 1.2. кадровски капацитет из чл. 76. ст. 2
Закона, и то:
„ За Партију 1 уколико по основу радног односа или рада ван радног односа, у
тренутку подношења понуде, (уговор о делу, уговор о обављању привремених и
повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ
ангажовања од стране понуђача), има најмање три радно ангажована лица који имају
најмање 5 година радног искуства на задацима исте или сличне врсте као што је
предмет ове јавне набавке и са њим повезаних законодавних оквира, од којих једно
лице мора бити дипломирани правник, друго лице дипломирани правник или
дипломирани економиста или инжењер организационих наука, а треће лице IT
стручњак.
За Партију 2 уколико по основу радног односа или рада ван радног односа, у
тренутку подношења понуде, (уговор о делу, уговор о обављању привремених и
повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ
ангажовања од стране понуђача), има најмање три радно ангажована који имају
најмање 5 година радног искуства на задацима исте или сличне врсте као што је
предмет ове јавне набавке и са њим повезаних законодавних оквира, од којих једно
лице мора бити дипломирани правник, друго лице дипломирани правник или
дипломирани економиста, а треће лице дипломирани економиста или инжењер
организационих наука.
За Партију 3 уколико по основу радног односа или рада ван радног односа, у
тренутку подношења понуде, (уговор о делу, уговор о обављању привремених и
повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ
ангажовања од стране понуђача), има најмање једног радно ангажовог IT стручњака
који има најмање 5 година радног искуства на задацима исте или сличне врсте као што
је предмет ове јавне набавке и са њим повезаних законодавних оквира.
Наручилац је одредио испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке из чл. 76. ст. 2. Закона, достављањем следећих доказа: Изјава о кључном
техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора о јавној набавци,
посебно за сваку партију за коју се подноси понуда 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, најважнијим активностима у задацима (пројектима) и временском трајању
задатка (пројеката).“
Указујемо да услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН не могу бити одређени као
елементи критеријума, као ни елементи додатних критеријума за доделу уговора.
Из наведеног молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације у делу
елементи критеријума тако да за критеријум буде одређена најнижа понуђена цена
будући да Квалитет референц листе/15 пондера и Квалитет ангажованих лица./ 45
пондера представљају додатне услове за учешће у поступку јавне набавке сходно ЗЈН.
При измени конкурсне документације наручилац ће одредити услове за учешће у
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке сходно члану 76. тачка 6. ЗЈН.“
Одговор 1: У поступку предметне јавне набавке наручилац није поступио супротно
одредби члана 85. став 4. Закона о јавним набавкама, јер услове за учешће у поступку

није одредио као елементе критеријума. Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама,
прописано је да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
У конкретном случају, у поступку предметне јавне набавке, Наручилац је определио за
критеријум за оцењивање понуда – економски најповољнија понуда са следећим
елементима критеријума:
Партија 1:
 понуђена цена – 40 пондера
 квалитет референц листе – 15 пондера
 квалитет ангажованих лица - 45 пондера
Партија 2:
 понуђена цена – 40 пондера
 квалитет референц листе – 15 пондера
 квалитет ангажованих лица - 45 пондера
Партија 3:
 понуђена цена – 70 пондера
 квалитет референц листе – 15 пондера
 квалитет ангажованих лица - 15 пондера.
У вези наведеног указујемо да закон не забрањује да нешто што би по својој природи
могло да буде додатни услов, а Наручилац га не одреди као додатни услов, не може да
буде елемент критеријума. Имајући у виду предмет ове јавне набавке, а посебно
околност да је квалитет ангажованих лица од значаја за успешну реализацију уговора о
јавној набавци, Наручилац се определио да управо искуство тима ангажованих лица,
који ће непосредно учетвовати у реализацији уговора о јавној набавци, буде један од
елементата критеријума. При томе, Наручилац, није као додатни услов предвидео
квалитет ангажованих лица.
Уједно, понуде ће се оцењивату применом свих елемената критеријума (а не само
оспорених) а пондери ће се додељивати по описаној методологији доделе пондера за
сваки од елемената критријума, па је сходно томе могуће да једна понуда по једном
елемету критеријума оствари мањи број пондера, али да по другом елементу
критеријума оствари већи број пондера. Да ли ће понуда бити изабрана као
најповољнија на крају зависи од укупног збира пондера остварених по свим
елементима критеријума.
Напомињемо да је чланом 3. став 1. тачка 29) Закона о јавним набавкама прописано је
да је критеријум мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање
понуда. За разлику од услова за учешће, који се односе на саме понуђаче и њихов
статус и способност да буду учесници у конкретном поступку јавне набавке,
критеријум и елементи критеријума служе да се понуде које нису одбијене као
неприхватљиве, међусобно упореде и рангирају како би наручилац донео одлуку о
додели уговора. У поступку предметне јавне набавке наручилац се определио да као
елемент критеријума одреди квалитет тима ангажованих лица, јер је Наручиоцу важно
да квалитетан тим стручњака реализује Уговор о јавној набавци. Управо од квалитета
тима ангажованих лица, зависиће и само извршење конкретног уговора, односно
квалитет тима ангажованих лица указује на то какво ће бити извршење тог уговора, и
какве ће то ефекте имати на наручиоца и обављање његове делатности, а све у смислу
ефикасности и економичности као једног од начела јавних набавки. Због свега
наведеног одређивање елемента критеријума „Квалитет ангажованих лица“ није у
супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, односно „Квалитет ангажованих
лица“ јесте нешто што утиче на реализацију уговора о јавној набавци, у прилог чему

говори и начелан правни став Републичке комисије за заштиту права понуђача у
поступцима јавних набавки, објављен на њиховој интернет страници.
У погледу навода који се односи на други елемент критеријума: Квалитет референц
листе, следи измена конкурсне документације, на начин што се наведени елемент
критеријума брише.
Још једном напомињемо да је Наручиоцу важно да Уговор о јавној набавци буде
квалитетно реализован, тако да не можемо да уважимо захтев да критеријум за
оцењивање понуда буде најнижа понуђена цена.
Питање 2: „Напомињемо да је наручилац дужан да заштити интегритет поступка, те
како је назначено чланом 23. ЗЈН „Лице које је учествовало у планирању јавне набавке,
припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано
лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може
сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде. У том
случају наручилац је дужан да одбије понуду и да без одлагања обавести надлежне
државне органе“
У вези са овим молимо да нам се доставе имена свих лица која су учествовала у изради
конкурсне документације и лица-консултаната на пројекту УСАИД која су ангажована
од стране наручиоца у припремној фази предметне набавке.
Разлог је што на тржишту нема много лица која су се бавила оваквом или врстом
консултантских послова, те не желимо да буде повређен интегритет поступка.“
Одговор 2: У складу са одредбама члана 54. Закона о јавним набавкама, поступак
предметне јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку образована решењем
Наручиоца број 404-02-51/1/2016-02 од 16. јуна 2016. године. Након доношења
наведеног решења, чланови и заменици чланова Комисије за предметну јавну набавку,
потписали су Изјаву о одсуству сукоба интереса у смислу одредби члана 29. Закона о
јавним набавкама, која је саставни део документације о поступку предметне јавне
набавке. У вези ваше напомене која се односи на дужност Наручиоца да заштити
интегретет поступка, указујемо да је у члану 23. став 1. Закона о јавним набавкама,
птрописано и да у случају да се утврди повреда интегритета поступка предвиђена овим
чланом закона, последица је у одбијању такве понуде, као и у обавештавању
надлежних државних органа. Уједно указујемо и на став 2. истог члана закона, којим је
прописано да ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно
дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве
инфромације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка
јавне набавке, наручилац је дужан да хитно обавести надлежне државне органе. У
конкретном случају, имајући у виду цитиране одредбе Закона о јавним набавкама,
Наручилац је образовао Комисију за јавну набавку. Посебно напомињемо да Закон о
јавним набавкама не прописује обавезу Наручиоца да заинтересованим лицима
саопштава личне податке о члановима Комисије.
Ови одговори и измена представљају саставни део Конкурсне документације.
Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог дописа.
Наручилац ће одговоре и измену конкурсне документације објавити на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку О/2-2016

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1.

1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и
додатне услове из чл. 76. ст. 2 Закона, и то:
 пословни капацитет понуђач испуњава, уколико је у предходних пет
година до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, реализовао најмање три пројекта исте или сличне врсте
као што је предмет јавне набавке, односно партије/а за коју/е се подноси
понуда, по обиму, сложености и врсти пројекта.
 кадровски капацитет за Партију 1, понуђач испуњава, уколико по основу
радног односа или рада ван радног односа, у тренутку подношења понуде,
(уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова,
уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ
ангажовања од стране понуђача), има најмање три радно ангажована лица
од којих једно лице мора бити дипломирани правник, друго лице
дипломирани правник или дипломирани економиста или инжењер
организационих наука, а треће лице IT стручњак.
 кадровски капацитет за Партију 2, понуђач испуњава уколико по основу
радног односа или рада ван радног односа, у тренутку подношења понуде,
(уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова,
уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ
ангажовања од стране понуђача), има најмање три радно ангажована лица,
од којих једно лице мора бити дипломирани правник, друго лице
дипломирани правник или дипломирани економиста, а треће лице
дипломирани економиста или инжењер организационих наука.
 кадровски капацитет за Партију 3, понуђач испуњава уколико по основу
радног односа или рада ван радног односа, у тренутку подношења понуде,
(уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова,
уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ

ангажовања од стране понуђача), има најмање једног радно ангажовог IT
стручњака.
1.3 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
1.4 Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача,
сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76.
ст. 2. Закона, достављањем следећих доказа:
 Списак референтних пројеката са подацима о вредности пројекта, трајању
пројекта, предмету пројекта, наручиоцу пројекта, броју ангажованих
консултаната и контакт особи код Наручиоца пројекта.
 Изјава о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење
уговора о јавној набавци, посебно за сваку партију за коју се подноси понуда 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, најважнијим
активностима у задацима (пројектима) и временском трајању задатка
(пројеката).
Напомена: докази о испуњености додатних услова, достављају се за сваку партију
посебно.
У складу са чланом 77. став 4. Закона испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, може се доказати достављањем Изјаве (Образац
изјаве) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно
је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
У складу са члан 79. став 2. Закона, Наручилац ће пре доношења одлуке о додели
уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави
копију доказа о испуњености услова, а оригинал или оверену копију доказа на увид.
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од
понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца.

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:
 уговори о реализованим пројектима у предходних пет година и потврде
наручиоца,
 дипломе или уверења о стеченом високом 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.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави захтеване доказе о испуњености услова, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре
не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4), сходно чл. 78. Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу следећих елемената критеријума:
Партија 1:
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Понуђена цена
Квалитет ангажованих лица
УКУПНО

ПОНДЕРИ
55
45
100

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 55 ПОНДЕРА
Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 55 пондера
Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 55
II КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА: 45 ПОНДЕРА
У оквиру овог елемента критеријума вредноваће се искуство ангажованих лица на
задацима (пројектима) исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке, у
предходних пет година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, у временском трајању од најмање три месеца, и то:
Предмет вредновања

дипл.
правник

0 референтних пројеката
1 референтни пројекат
2 референтна пројекта
3 референтна пројекта
4 референтна пројекта
5 референтних пројеката
6 референтних пројеката
више од 6 референтних
пројеката
максимални број
пондера

0
2
4
6
8
10
12

Број пондера
дипл. правник/дипл.
економиста/инжењер
организационих наука
0
2
4
6
8
10
12

15

15

15

15

15

15

IT

0
2
4
6
8
10
12

Партија 2:
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Понуђена цена
Квалитет ангажованих лица
УКУПНО
I ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 40 ПОНДЕРА
Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 55 пондера
Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 55

ПОНДЕРИ
55
45
100

У
к
у
п
н
о

45

II КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА: 45 ПОНДЕРА
У оквиру овог елемента критеријума вредноваће се искуство ангажованих лица на
задацима (пројектима) исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке, у
предходних пет година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, у временском трајању од најмање три месеца, и то:

Предмет вредновања
0 референтних пројеката
1 референтни пројекат
2 референтна пројекта
3 референтна пројекта
4 референтна пројекта
5 референтних пројеката
6 референтних пројеката
више од 6 референтних
пројеката
максимални број
пондера

дипл.
правник
0
2
4
6
8
10
12

Број пондера
дипл.
дипл.
правник/дипл.економи економиста/инжењер
ста
организационих наука
0
0
2
2
4
4
6
6
8
8
10
10
12
12

15

15

15

15

15

15

У
к
у
п
н
о

45

Партија 3:
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Понуђена цена
Квалитет ангажованог лица
УКУПНО

ПОНДЕРИ
85
15
100

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 85 ПОНДЕРА
Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 85 пондера
Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 85
II КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНОГ ЛИЦА: 15 ПОНДЕРА
У оквиру овог елемента критеријума вредноваће се искуство ангажованог лица на
задацима (пројектима) исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке, у
предходних пет година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, у временском трајању од најмање три месеца, и то:
 0 референтних пројеката вредноваће се са 0 пондера,
 1 референтни пројекат вредноваће се са 2 пондера,
 2 референтна пројеката вредноваће се са 4 пондера,
 3 референтна пројеката вредноваће се са 6 пондера,
 4 референтна пројеката вредноваће се са 8 пондера,
 5 референтних пројеката вредноваће се са 10 пондера,
 6 референтних пројеката вредноваће се са 12 пондера,
 Више од 6 референтних пројеката вредноваће се са 15 пондера.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је има већи број пондера по основу елемента критеријума:
квалитет ангажованих лица. У случају истог броја пондера по основу елемента
критеријума: квалитет ангажованих лица, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају и истог понуђеног рока
важења понуде, као најповољнија, понуда биће изабрана понуда оног понуђача који има
већи број пондера по основу елемента критеријума: понуђена цена.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или факсом на
или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће објавити обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу 120.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из Републике Србије и
из иностранства се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права
понуђача: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html).
Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога,
 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
 број рачуна: 840-30678845-06,
 шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос),
 позив на број: број или ознака предметне јавне набавке,
 сврха: такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке,
 корисник: буџет Републике Србије,
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе,
 потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом.
УСЛОВИ И РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац може закључити Уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели
уговора, ако у року предвиђеном законом није поднет захтев за заштиту права или је
захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) закона.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељерн у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

