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Додатно појашњење у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева, бр.
XI-13-404-158/2016

Наручилац је дана 31.10.2016. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за
конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге израде Стратегије
комуникације града Панчева, бр. XI-13-404-158/2016, које гласи:
„Да ли се као чланови тима могу пријавити само држављани Републике Србије, или то могу бити и експерти који
немају српско држављанство, али са искуством у раду са државним органима Републике Србије? “
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
Како је наведено у поглављу IV конкурсне документације Наручиоца – Критеријум за избор најповољније понуде,
тачка 1. Критеријум за доделу уговора: Експерт – члан тима треба да има минимум 3 године радног искуства у
области комуникације и односа са јавношћу у државним органима и чланови тима треба да су учествовали у
изради минимум једног стратешког документа у области комуникације у државним органима.
Понуђач је дужан да Стратегију комуникације припреми у складу са законодавством, Стратегијом развоја града
Панчева 2014-2020 и стандардима струке, на српском језику, на ћириличном писму.
Чланови тима не морају бити само држављани Републике Србија, али морају течно говорити и писати српски
језик, јер задатак чланова екстерног тима јесте да пружи услуге израде нацрта документа Стратегије комуникације
кроз израду планова у четири сегмента – екстерну, интену, кризну и дигиталну комуникација у сарадњи са
Наручиоцем и планирање и организација активности у склопу процеса израде Нацрта стратегије комуникације града
Панчева на српском језику, и то: да изради предлог терминског плана активности процеса израде документа,
предлог структуре документа (садржаја) нацрта Стратегије комуникације, предлог плана промотивне кампање
целокупног процеса, одржи обуке (у складу са стручном проценом) из области комуникологије и тренинга за тимски
рад и конструктивну комуникацију за представнике ЈЛС, одржи Фокус групе у сарадњи са интерним тимом са
представницима органа ЈЛС, изврши стручну обраду података и достави резултате у форми извештаја са стручним
коментарима, спроведе анкету о интерној комуникацији, изврши стручну обраду и достави у форми извештаја са
стручним коментарима., организује промоцију и презентацију финалног документа стратегије комуникације стручној
јавности, представницима медија и осталим заинтересованима уз коришћење савремених средстава комуникације,
изради предлог идејног решења и дизајн финалног документа Стратегије комуникације града Панчева и изради
електронску верзију усвојеног - финалног документа и преда наручиоцу у word и pdf. Формату, како је наведено у
Техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца.
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