Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 404-02-43/4/2016-08

Датум: 28.07.2016. године
Београд
Предмет: отворени поступак јавне набавке услуга – Израда Програма остваривања
Стратегије развоја енергетике РС, ЈН 8/16
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана од
дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Питањe 1: У поглављу 3. Конкурсне документације – Критеријуми за доделу уговора
наводи се да ће бити бодоване само оне референце које су завршене у последњих 5
година и за које је Понуђач приложио доказ у виду обрасца потврде о поседовању
стручне референце попуњене и потписане од стране правног лица за чије потребе је
рађен документ који је наведен као референца.
Да ли се прихватају раније издате потврде наручилаца за референце које се прилажу за
ову ЈН? Сматрамо да једном издата потврда од наручилаца да је посао завршен не би
требало да буде временски ограничена и да је она доказ да је посао завршен без обзира
да ли је потврда издата пре месец дана, годину дана или пре пет година.
Одговор 1: Да, прихвата се раније издата потврда наручиоца о поседовању стручне
референце.
Питањe 2: У делу Конкурсне документације који се односи на Упутство како се доказује
испуњеност услова, тачка 5.) Докази да понуђач располаже неопходним кадровским
капацитетом, наводи се да је потребно најмање 10 чланова експертског тима са најмање
пет година радног искуства из наведених области.
Да ли експерт који је ангажован на изради ПОС-а истовремено може бити ангажован и
на изради СПУ уколико испуњава и услове према члану 10. Закона о СПУ (учешће у
изради два плана или програма)?
Одговор 2: Да. Експерт који је ангажован на изради ПОС-а истовремено може бити
ангажован и на изради СПУ уколико испуњава и услове према члану 10. Закона о СПУ
(учешће у изради два плана или програма).
Питањe 3: Да ли ће се бодовати референце свих чланова експертског тима и у случају
да их је више од 10, односно ако експертски тим чини 15 или 20 чланова?
Одговор 3: Не, бодоваће се само референце траженог минимума од 10 чланова
експертског тима. Понуђач може имати и више чланова експертског тима, али се њихове
референце неће бодовати. Такође, понуда са мањим број чланова експертског тима се
неће узимати у разматрање, сматраће се неприхватљивом.
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