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Предмет: додатна питања или појашњење бр.1 у вези са припремањем понуде за јавну набавку
која ће се спровести у отвореном поступку јавне набавке
услуга – Израда Студије развоја
микролокација марина на територији АП Војводине , ред бр. ЈН ОП 1.2.2./2018
Дана 03.06.2018. године примили смо e-mai Захтев којим заинтересовано лице тражи
додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – Израда Студије
развоја микролокација марина на територији АП Војводине, ред. бр. ЈН МВ 1.2.8./2018

Питање гласи:
1.У образцу 6.1.1. „ образац општи подаци о свком понуђачу из групе понуђача“, ставка
бр.. Носилац посла, потребно је навести:“Имена и одговарајуће квалификације лица која ће
бити одговорна за извршење уговора“.
Да ли те мислили на одговорна лица представника фирме или на одговорна лица за извршење
уговора и контролу квалитета из кадровског капацитета?
2. У одељку додатних услова, редни број 4. Кадровски капацитет, као доказ се доставља
„потписана и оверена Изјава, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу са
списком запослених/ангажованих лица, који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу
квалитета“
Уколико се ради о групи понуђача, да ли изјаву потписује сваки понуђач из групе понуђача за
кадровски капацитет који даје или само понуђач из групе понуђача који је носилац посла за сав
кадровски капацитет?

На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације:
1. У образцу 6.1.1. „ образац општи подаци о свком понуђачу из групе понуђача“, ставка
бр.. Носилац посла, потребно је навести имена и одговарајуће квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора и контролу квалитета из кадровског капацитета.

2.Као доказ за испуњавање додатног услова за учешће у поступку јавне набавке услуга –
Израда Студије развоја микролокација марина на територији на територији АП Војводине , ред
бр. ЈН ОП 1.2.2./2018, Наручилац је предвидео између осталих и да понуђач достави потписану и
оверену Изјава, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу са списком
запослених/ангажованих лица, који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу
квалитета.
Уколико се у поступку јавне набавке понуда подноси као заједничка понуда групе
понуђача, у складу са чланом 81. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број
124/12, 14/15 и 68/15) ), и тачком 8. Упутства понуђачима како да сачине понуду које је саставни
део Конкурсне документације, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из
групе понуђача међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о
заједничком извршењу јавне набавке), који обавезно мора да садржи податке:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се такође уређују и питања ко потписује образце из Конкурсне документације
а самим тим и Изјаву са списком запослених/ангажованих лица, који ће бити одговорни за
извршење уговора и контролу квалитета, ШТО ЗНАЧИ ДА Изаву потписује овлашћено лице
понуђача члана групе понуђача које ће бити носилац посла (поднети понуду, потписати образце,
уговор и др.) или овлашћено лице члана групе понуђача преко кога се испуњава додатни услов за
учешће у поступку јавне набавке а који се односи на кадровски капацитет, у складу са закљученим
Споразумом.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/12,
14/15 и 68/15), Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.spriv.vojvodina.gov.rs

Комисијa за јавну набавку

