ОПТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Ул.Таковска бр.2
Комисија за јавну набавку 44/13

Предмет: Достава одговора у вези питања за ЈНМВ – 44/13

У прилогу достављамо одговоре Комисије за јавну набавку информатичка обука запослених у
Општинској управи општине Горњи Милановац ЈНМВ – 44/13 на питања потенцијалног
понуђача која су примљена мејлом и заведена на писарници наручиоца.

С поштовањем,

Председник комисије
Андрија Боровњак

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

1. 10.3. Захтев у погледу квалитета услуге
Пружалац услуга се обавезује да информатичку обуку врши према ECDL
стандардима.
Pitanje 1 Da li to znaci da narucilac zahteva samo obuku bez izdavanja
ECDL sertifikata i indeksa?
Ukoliko narucilac zahteva i sertifikat tj organizovano polaganje ispita po
ECDL standardima, da li zahteva ECDL CORE ili ECDL START sertifkat
Одговор 1: Наручилац тражи само обуку без издавања ECDL сертификата и индекса.

2. IV. 1. 2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског,
пословног, техничког и кадровског капацитета, за оцену способности
понуђача за извршење уговора о јавној набавци:

1)
Услов: да понуђач располаже са неопходним кадровским
капацитетом: ‐ да пре слања позива за достављање понуде понуђач има у
радном односу на сталном раду или ангажованих уговором, минимум 3(три)
запослених радника са лиценцом предавача
Pitanje br 2. Sta podrazumevate pod licencom za predavace?
Po ECDL standardima ne postoje licence za predavace vec za ispitivace.
Predavac moze biti bilo koje lice koje ima znanja i odredjene
kvalifikacije i strucnost u IT industriji. ECDL ispitivaci su osobe
koje po zavrsetku obuke vrse ispitivanje polaznika za svaki modul i
potpisuju ispite u indeksu.
Одговор 2: Пошто се тражи само обука без издавања ECDL сертификата, нису
потрене лиценце за испитивача већ предавач мора поседовати знања и
квалификације потребе за извођење обуке.

3. Основна

информатичка обука

Фонд часова за основну информатичку обуку износи 50 часова. Обука
обухвата лекције из основног и напредног нивоа употребе интернета,
Windows, MS Word, MS Excell и MS Power Point. Извођач обуке је дужан
да претходно изврши проверу предзнања полазника, а да затим формира
групе и конципира план обуке који ће подићи ниво знања полазника.
Pitanje br 3. ECDL obuka po standardu obuhvata i program MS Access.
Ukoliko narucilac zeli da polaznici steknu zvanican ECDL CORE
sertifikat mora u ponudu uvrstiti i ovu obuku u protivnom polaznici
mogu polagati za ECDL START sertifikat.
ECDL diploma stiče ce polaganjem testova u okviru sedam različitih
modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu:
*
Osnovni modul
*
Osnovni modul
(Windows XP)
*
Osnovni modul
*
Osnovni modul
*
Osnovni modul
*
Osnovni modul
*
Osnovni modul
Outlook Express)

1: Koncepti informatičkih tehnologija
2: Upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima
3:
4:
5:
6:
7:

Obrada teksta (Word)
Tabelarne kalkulacije (Excel)
Baze podataka (Access)
Prezentacije (PowerPoint)
Informacije i komunikacije (Internet Explorer +

ECDL Start sertifikata se dobija ukoliko kandidat položi četiri modula,
a ECDL Core sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi svih sedam
modula.

Одговор 3: Обзиром да наручилац није тражио издавање ECDL сертификата није потребна
обука из MS Access програма
4. PITANJE br 4 Da li je potrebno dostaviti potpisane i overene sve izjave i za ucesce
podizvodjaca ili grupe ponudjaca ukoliko ponudjac samostalno ucestvuje
Одговор 4: Уколико понуђач самостално учествује није дужан да достави обрасце за
учешће подизвођача и групе понуђача, односно може да их достави са назнаком
„непримењиво“
5. PITANJE br 5. Da li je potrebno da uz konkursnu dokumentaciju dostavimo
sledece
*
*
*
*

radne biografije predavaca i ispitivaca kao i kopije diploma
tehnicke i lokacijske uslove ponudjaca
referentu listu ponudjaca
dokaz da smo ovlascenji ECDL test centar

Одговор 5: Копије диплома је пожељно приложити као доказ стручности
предавача. Техничке и локацијске услове паонуђача, референтну листу
понуђача и доказ о овлашћеном ECDL тест центру није потребно достављати.
6. Na strani 6. konkursne dokumentacije, pod tačkom 10.2. navedeno je da će se usluge izvršiti
do 15.10.2013. godine.
Molimo vas da nam pojasnite navedeni zahtev, tj. da nam odgovorite da li se navedeni datum
odnosi na početak izvođenja obuke ili na završetak, obzirom da je u konkursnoj
dokumentaciji navedeno da je rok za predaju ponude 04.10.2013. godine, a da naručilac
zaključuje ugovor o javnoj nabavci u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenja
zahteva za zaštitu prava ponuđača, a fond časova za osnovu informatičku obuku iznosi 50
časova?
ОДГОВОР 6: Датум се односи на почетак извођења обуке.
7. Kako je u pitanju informatička obuka koja iznosi 50 časova za 17 zaposlenih, molim vas da
nam odgovorite da li je planom predviđeno da postoji jedna grupa od 17 zaposlenih, ili se
navedeni broj zaposlenih deli u više grupa? U skladu sa navedenim pitanjem, molim vas da
nam odgovorite da li je potrebno da ponuđač ima više od jednog predavača?
ОДГОВОР 7: Према опису посла извођач обуке је дужан да претходно изврши проверу
предзнања полазника, а да затим формира групе и конципира план обуке који ће
подићи ниво знања полазника, основни или напреднији ниво обуке.
8. U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da će se obuka vršiti u prostorijama Naručioca. U
kojim uslovima je moguće obuku održati u prostorijama izvođača obuke, obzirom da je
navedeno da ukoliko nije izvodljivo da se specijalistička obuka izvede u prostorijama
Naručioca, može se izvoditi u prostorijama izvođača obuke?
ОДГОВОР 8: Обука у просторијама извођача обуке се може вршити уколико извођач
обуке обезбеди одржавање обуке на градском подручју Горњег Милановца.
9. Da li se Ugovor o dopunskom radu smatra adekvatnim ugovorom kao dokaz o angažovanju
lica sa licencom predavača?
ОДГОВОР 9: Уговор о допунском раду се сматра адекватним уговором.
10. Da li se preduzetnik (vlasnik radnje‐agencije) smatra kadrovskim kapacitetom i kako to
dokazati, obzirom da preduzetnik nema ugovor sam sa sobom i ne predaje PPOD obrazac?
ОДГОВОР 10: Предузетник (власник радње‐агенције) може доставити пријаву
осигурања.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 44/13

