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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), објављујемо одговоре на захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у
отвореном поступку јавне набавке чији предмет су услуге, Набавка консултантских
услуга анализе пословања и управљања јавним предузећима, редни број јавне набавке
ЈН ОС 1/2019.
Питање:
Поштовани,
У вези са Позивом за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке
услуга – Набавка консултантских услуга анализе пословања и управљања јавним
предузећима, ЈН ОС 1/2019, молимо вас за додатна појашњења конкурсне
документације.
У одељку III конкурсне документације као доказ испуњења услова кадровског
капацитета, у тачки 2.1 наводи се следеће:
„Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који располаже довољним
кадровским капацитетом за извршење предметне набавке, под којим се подразумева да
у време подношења понуде а има најмање 100 запослених и/или радно ангажованих, од
којих је најмање 50 са високом стручном спремом.“
Молимо вас за потврду да је као доказ испуњености овог услова довољно
приложити само попуњен Образац 8 који је дат у поглављу V конкурсне документације
са уписаним именима и презименима, као и подацима о стручној спреми радно
ангажованих лица код понуђача, без прилагања одговарајућих М образаца и/или
уговора о радном ангажовању.
Одговор:
У складу са начином доказивања услова датог у табеларном приказу додатних
услова који се односе на кадровски капацитет под ред. бр. 2.1, предвиђено је да се
испуњеност предметног услова може доказати на више начина, и то тако што ће
понуђач доставити пријаве/потврде о поднетој пријави на обавезно социјално
осигурање и/или копије уговора који су основ радног ангажовања физичких лица код
понуђача с једне стране, односно с друге стране прилагањем уредно попуњене изјаве о
кадровском капацитету (Образац 8 који је дат у поглављу V конкурсне документације).
Дакле, понуђачи се могу определити за један од два предвиђена начина доказивања
испуњености предметног услова.
С тим у вези, напомињемо да је одредбом члана 79. став 2. Закона предвиђено да
ако понуђач испуњеност услова доказује достављањем изјаве тада Наручилац има
дужност да пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да му достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих

или појединих доказа. На описани начин Наручилац може да затражи доказе и од
осталих понуђача. Даље, Наручилац нема обавезу да од понуђача затражи достављање
свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из
других поступака јавних набавки код тог Наручиоца, односно кад је реч о доказима
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа тада понуђч није
дужан да доставља докае о испуњености истих уколико наведе који су то докази и где
се налазе.
Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комисија за јавну набавку ЈН ОС 1/2019

