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Одговор 1 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке
– Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради
примене Уредбе о безбедности и заштите деце при коришћењу информационокомуникационих технологија, О-41/2016.
Питање 1:
- Пословни капацијет: понуђач мора имати минимално обављених 80 сличних обука са
по минимално 15 особа у свакој групи, што би значило минимум 1200 обука (од по мин
3 сата)
- Кадровски капацитет: кадар понуђача мора бити састављен од минимално три
предавача који су имали минимално 50 обука по 15 особа у групи, што значи укупно
најмање 2250 обука.
Молимо да нам одговорите који од ова два минимума треба бити испоштован понудом
добављача обзиром да су у колизији?
Одговор 1: Потребно је да буду испуњена оба услова обзиромда да се један односи на
пословни а други на кадровски капацитет, али у складу са измењеном конурсном
документацијом (измена 1).
Питање 2: Такође нисмо нашли никаквих објашњења за технички капацитет. Да ли то
значи да понуђач не мора имати нити један рачунар на картици основних средстава и
ако се овде ради о информатичкој обуци? Да ће течнички капацитети (рачунари) бити
обезбедјени од наручиоца?
Обзиром да обезбеђење рачунара од стране наручиоца није напоменуто тендером, као
ни обавезе пониђача у овом смислу, молимо да нам прецизно одговорите колики је
минимум рачунара који понуђачи морају имати на лагеру основних средстава за
обављање послова едукације да би били квалификовани за учешће у овом поступку,
како не бисмо дошли у ситуацију да нека организација без и једног рачунара а са три
уговора о делу на пример са наставницима из средње школе, буде у ситуацији да
квалификовано одговори овом веома важном задатку за информатичко друштво Србије
и заштиту наших најмлађих грађана.
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Одговор 2: Техницком спецификацијом је дефинисано да је понуђач у обавези да на
захтев наруциоца обезбеди рачунаре за полазнике обука, као и да је у складу са тим
потребно планирати један рачунар по полазнику, као и продужне каблове и сву пратећу
опрему неопходну за (бежично) умрезавање рачунара. Имајуци у виду да је поменути
захтев опцион, а не обавезан, Наруцилац неће вршити проверу техницког капацитета у
смислу провере броја рачунара које понуђач поседује, односно проверу картице
основних средстава понуђаца.
Извршене су измене Конкурсне документације у Одељку V - услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност
тих услова и Одељку XIII - Образац – Изјава о одржаним обукама.
Измене Конкурсне документације објављују се на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
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