На основу члана 55. став 1. тачка 2, чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон),

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Булевар Михајла Пупина 2
Нови Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга
Спровођење истраживања о положају и потребама младих у Републици Србији
(јавна набавка број 9/2015)
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство омладине и спорта, Фонд за младе
таленте, Булевар Михајла Пупина 2, Београд; интернет адреса: www.mos.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе
3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и
14/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Врста предмета јавне набавке: услуге – 73110000-6 – услуге истраживања.
5. Критеријум: економски најповољнија понуда, а елементи критеријума су:
1. најнижа понуђена цена – 60 пондера;
2. референце понуђача – укупна вредност уговорених услуга истраживања на
територији Републике Србије, где су циљна група били млади или друга осетљива
друштвена група (нпр. деца, жене, особе са инваллидитетом, ЛГБТ популација,
избегла и интерно расељена лица, старији од 65 година, Роми, становништво
руралних средина, необразовани и незапослени) од 2012. године закључно са 2014.
годином – максимум 20 пондера;
3. искуство главног истраживача – број спроведених истраживања где су циљна група
били млади или друга осетљива друштвена група, од 2012. године закључно са
2014. годином – максимум 20 пондера.
Пондерисање ће се извршити на следећи начин:
1. најнижа понуђна цена (НПЦ) вреднује се са 60 пондера, остатак по формули а/б x
60 где је
 а – најнижа понуђена цена:
 б – понуђена цена из конкретне понуде;

2. Референце понуђача (РП) – максимум 20 пондера
 уколико је укупна вредност уговорених услуга истраживања у периоду од
2012-2014. године нижа од 2 милиона динара – 10 пондера
 уколико је укупна вредност уговорених услуга истраживања у периоду од
2012-2014. године између 2 и 4 милиона динара – 15 пондера
 уколико је укупна вредност уговорених услуга истраживања у периоду од
2012-2014. године преко 4 милиона динара – 20 пондера
3. Искуство главног истраживача (ИГИ) – максимум 20 пондера
 уколико број укупно спроведених истраживања од 2012-2014. године износи
1 – 10 пондера
 уколико број укупно спроведених истраживања од 2012-2014. године износи
2 – 15 пондера
 уколико број укупно спроведених истраживања од 2012-2014. године износи
3 или више – 20 пондера
МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОНДЕРА је 100.
Укупан број пондера (УБП) у конкретној понуди се рачуна по формули:
УБП=НПЦ+РП+ИГИ
6. Опис предмета јавне набавке: Утврђивање положаја и потреба младих на основу индикатора из
Акционог плана за спровођење националне стратегије за младе за период од 2015. до 2018. године
и ЕУРОСТАТ индикатора. Активности које су предвиђење у процесу израде истраживања:
 Спровођење теренског квантитативног истраживања са националном покривеношћу
о положају и потребама младих на случајном репрезентативном узорку од минимум
1800 младих узраста од 15 до 30 година методом „лице у лицеˮ, израда упитника
трајања до 45 минута, израда извештаја и power point презентације о кључним
резултатима истраживања.
 Спровођење теренског квантитативног истраживања са националном покривеношћу
о положају и потребама младих на случајном репрезентативном узорку од минимум
1800 младих узраста од 15 до 30 година методом „лице у лицеˮ, израда упитника
трајања до 25 минута, израда извештаја и power point презентације о кључним
резултатима истраживања.
 Спровођење квалитативног истраживања у форми фокус група (статистички
региони по четири фокус групе са истим узрастом), којим ће се извршити дубља
анализа тренутног положаја и потреба младих и израда извештаја.
 Ослањање на индикаторе из Акционог плана за спровођење националне стратегије
за младе за период од 2015. до 2018. године и ЕУРОСТАТ индикаторе (ЕУ
индикатори у облати омладинске политике) приликом припреме упитника и
формулисања питања за фокус групе.
 Континуирана комуникација са представницима Министарства омладине и спорта
приликом припреме и реализације истраживања, а у вези са циљевима и
приоритетним областима истраживања.
7. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација може се преузети лично уз овлашћење без
накнаде у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Београд,
канцеларија број 15 од 12.00 до 15.00 часова или на Порталу управе за јавне набавке и на интернет
страници наручиоца www.mos.gov.rs

8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу
са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач подноси понуду
непосредно или путем поште. на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд, – писарница, са назнаком:
„ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Спровођење истраживања о положају и
потребама младих у Републици Србији, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 9/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини
коверте
навести
назив
и
адресу
понуђача.
Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача,
потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих
учесника у заједничкој понуди. Понуда мора да важи минимум 60 (шездесет) дана од дана јавног
отварања понуда.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.08.2015. године
у 09,30 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 04.08.2015. године у
10,00 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2,
Београд, канцеларија број 12.
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само
овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања
понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
10.Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
11.Контакт: bojana.perovic@mos.gov.rs.

