РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Немањина 22 -26
Београд
Датум: 21.04.2018. године

Предмет:Појашњење -одговор на питање у отвореном поступку у вези набавке софтвера
Еколошки инфо сервис,бр.1.1.10/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавкеЕколошки инфо
сервис“,бр.1.1.10/18, за потребе Министарства заштите животне средине а за коју су, дана
26.03.2018. године,позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу су, дана
18.04.2018.године, 19.04.2018. године и 20.04.2018.године, електронском поштом 3 (три)
заинтересована лица доставила питања у којима је садржано следеће:
ПИТАЊЕ БР.1
„ 1. Molimo vas da potvrdite da se za svako lice, kada je u pitanju kadrovski kapacitet, prihvata kao
pravno valjan dokaz o radnom angažovanju, shodno Zakonu o radu i Zakonu o javnim nabavkama,
ugovor o angažovanju (bilo koji oblik ugovora) sa navedenom pozicijom i opisom posla, te datumom
zaključenja, a posebno u odnosu na poslednje objavljen zahtev za dodatnim pojašnjenjima sa
odgovorima koji opširno, ali nejasno, navodi potrebne dokaze o ispunjenju kadrovskog kapaciteta,
dovodeći do nepreciznosti koja uzrokuje nemogućnost pripreme prihvatljive ponude, suprotno
odredbama čl. 61 Zakona o javnim nabavkama ..“
ОДГОВОР БР.1
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
1. Указујемо заинтересованом лицу да ће наручилац сходно Закону о раду и Закону о
ЈН прихватити уговор о раду (билo кojи oблик угoвoрa прописан Законом о раду - што је већ и
наведено у одговору бр.3) кaдa je у питaњу кaдрoвски кaпaцитeт, а све како је прописано
Законом о раду, с тим да заинтересована лица морају да докажу испуњење постављеног услова
од стране Наручиоца и то на начин како је захтевано конкурсном документацијом, као и доказ
да су на основу достављених уговора о раду плаћени порези и доприноси за наведено лице, а
како прописује Закон о раду.
2. Поводом навода да није јасно које је доказе потребно доставити за наведено стручно
лице у Одговору на питањр бр.3, Наручилац сматра да нема никаквих нејасноћа јер је овај
Наручилац сигуран да сва заинтересована лица знају шта значи МЕМОРАНДУМ понуђача и
таксативно навођење онога што је захтевано. Али како постоје заинтересова лица која нису
разумела Наручилац ће свакако објаснити шта се подразумева под достављањем Изјаве на
МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА, а све у складу како је заинтересовано лице сугерисало да му
се прецизно омогући припрема прихватљиве понуде.
 за постављени додатни услов под тачком 3.2. за ангажовано лице статистичар/
аналитичар потребно је да заинтеросована лица доставе ИЗЈАВУ НА
МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА која мора садржати:

- текстуалну Изјаву која мора бити издата од стране одговорног лица са клаузулом под
кривичном и материјалном одговорношћу потписана од стране одговорног лица и оверена
печатом понуђача,
- предметна изјава мора да садржи називе Наручиоца са којима је понуђач имао
закључен уговор у вези реализације сличних пројеката у односу на предмет набавке овог
Наручиоца,
- назив пројекта из предходног става,
- опис послова на којима је статистичар/аналитичар радио у оквиру наведених пројеката
у предметној изјави,
- контакт особе и број телефона Наручилаца са којима је статистичар/аналитичар био у
контакту при реализацији наведених пројеката у предметној изјави, а који су слични у односу
на предмет набавке овог Наручиоца.
 Поред наведеног, потребно је доставити и фотокопије релевантних образаца којима се
доказује да су на основу достављених уговора о раду плаћени порези и доприноси за
наведено лице сатистичар/аналитичар, а како прописује Закон о раду.
Наручилац сматра да фотокопирање предметних уговора о раду, захтеваних образаца и
друге документације која је наведена конкурсном документацијом за кадровски капацитет, као
и достављање напред наведене ИЗЈАВЕ НА МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА никако не
може бити узрoк нeмoгућнoсти припрeмe прихвaтљивe пoнудe те сматрамо да ни у једном
моменту није ускраћена могућност достављања понуде од стране заинтересованих лица као
добрих привредника.
ПИТАЊЕ БР.2
“У конкурсној документацији на страни 17. у делу који говори о додатним условима које
понуђач треба да испуни за тачку 3.2 Наручилац је навео следеће :
3.2 да понуђач, пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, има
у радном односу и/или радно ангажовано најмање 1 запослено/ангажовано лице са средњом
стручном спремом из области програмирања или информатике или техничког смера или
природно-математичког смера, које је радно ангажовано код понуђача минимално 12 месеци
пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, на пословима
статистичара.
Молимо вас да измените конкурсну документацију и да , поред наведних области образовања,
прихватите и уврстите аналитичара или статистичара који има стручну спрему из
економске области, обзиром да постоје многи факултети економског усмерења на којима се
изучава анализа и статистика а чији се дипломци запошљавају по ИТ фирмама и раде као
аналитичари или статистичари на развојним пројектима.
ОДГОВОР БР.2
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
Наручилац није тражио високу стручну спрему већ средњу стручну спрему. За послове
Статистичара који су детаљније описани у првом појашњењу конкурсне документације од
11.04.2018. године Наручилац сматра да је довољна средња стручна спрема уз минимално
радно ангажовање код понуђача од 12 месеци и широко су наведене све озбиљне релевантне
области везане за ИТ процесе, а то су: програмирање или информатика или технички смер или
природно-математички смер. На тај начин Наручилац је у поступку омогућио веома широку
конкурентност свих озбиљних ИТ понуђача који константно имају ангажован адекватно
образован и искусан ИТ кадар.
Економска област није релевантна у овом случају јер Наручилац није тражио никакве
економске, рачуноводствене или финансијске анализе и статистике којима се
ускостручно баве економисти, већ анализе и статистике везане за нагомилане еколошке
проблеме, дефинисање пословних процеса и методологија везаних за еколошке проблеме, са

посебним освртом на контролу обухвата података и њихову тачност које захтевају широко
стручно ИТ образовање, знање и пословно искуство.
Из напред наведених разлога Наручилац остаје при наведеном захтеву у конкурсној
документацији.
ПИТАЊЕ БР.3
“Poštovana,
u delu koji govori o dodatnim uslovima koje ponuđač treba da ispuni za tačku 3.2 Naručilac je naveo
sledeće:
3.2 da ponuđač, pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, ima u
radnom odnosu i/ili radno angažovano najmanje 1 zaposleno/angažovano lice sa srednjom stručnom
spremom iz oblasti programiranja ili informatike ili tehničkog smera ili prirodno-matematičkog
smera, koje je radno angažovano kod ponuđača minimalno 12 meseci pre objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, na poslovima statističara.
Obzirom da iz gore navedenog tražite radno iskustvo kod ponuđača minimalno 12 meseci pre
objavljivanja pozivaza podnošenje ponuda, molim vas da potvrdite da ćete prihvatiti ponuđača koji
dostavi dokaz za analitičara/statističara koji ima i više od 12 meseci radnog iskustva na traženoj
poziciji, ali da ne mora da da ima 12 meseci kod istog ponuđača, već da zbir njegovog radnog
iskustva na toj poziciji u različitim firmama bude relevantan taženom.
Razlog je taj što smatramo da je za kvalitetno učešće na projektu bitno ukupno radno iskustvo.”
ОДГОВОР БР.3
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
Наручилац заинтересованом лицу указује да ће свакако прихватити радно искуство
ангажованог лица на позицији статистичара/аналитичара у збиру наведених различитих фирми
уз адекватан доказ (а ради Законом о ЈН предвиђеном вредновању и упоређивању понуда,) који
је понуђач дужан да достави за ангажовано лице и то у виду препорука за ангажовано лице
статистичар/аналитичар из наведених фирми и то у форми Изјаве на меморандуму сваке од
наведених фирми која мора садржати:
- текстуалну Изјаву од стране одговорног лица те фирме са клаузулом под кривичном и
материјалном одговорношћу са навођењем пуног имена и презимена за ангажованог
статистичара/аналитичара, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом фирме,
- предметна изјава мора да садржи називе Наручиоца са којима је та фирма имала
закључен уговор у вези реализације сличних пројеката у односу на предмет набавке овог
Наручиоца,
- назив пројекта из предходног става,
- опис послова на којима је статистичар/аналитичар радио у оквиру наведених пројеката
у предметној изјави,
- контакт особе и број телефона Наручилаца са којима је статистичар/аналитичар био у
контакту при реализацији наведених пројеката у предметној изјави, а који су слични у односу
на предмет набавке овог Наручиоца,
 Поред наведеног, потребно је да се од наведених фирми доставе и релевантне
фотокопије образаца којима се доказује да су на основу достављених уговора о раду
плаћени порези и доприноси за наведено лице сатистичар/аналитичар, а како прописује
Закон о раду.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

