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Услед штамапарске грешке мења се текст на страни 20 и 21 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЧЛАНОВА СТРУЧНИХ САВЕТА – СЕЛЕКЦИЈА ПРИЈАВЉЕНИХ
ПРОЈЕКАТА И ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКАТА ЗА 2015. ГОДИНУ и сада гласи:

„Методологија:
1. Понуђена цена (К1)-је вреднована са 50 пондера у циљу реализације начела
ефикасности и економичности јавне набавке, а имајући у виду сврху и вредност
предметне набавке. При вредновању овог критеријума, најнижа понуђена цена добија
максимални број пондера, а сваки следећи понуђач за 5 пондера мање по редоследу
понуђене цене (од најмање до највише).
2. Научно звање (К2) вредновано је са 30 пондера, у складу са категоризацијом научних
радника прописане законом и другим прописима. Највише научно звање добија
максималан број пондера док свако ниже звање добија 5 пондера мање у опадајућем
низу пондера од највишег до најнижег звања. Научно звање је битан елеменат рада и
квалитетне реализације послова стручних савета у области евалуације и стручне
анализе научних пројеката који су пријављени на конкурсе Покрајинског секретаријата
за науку и технолошки развој.
3. „ М“ фактор у изразу квалитета и броја објављених научних радова (К3) вреднован је са
20 пондера. Референца, односно квалификованост за рад у стручном савету се доказује
квалитетом, научном верификованошћу и бројем објављених научних радова из
области рада стручног савета. При вредновању овог критеријума, највећа вредност „
М“ фактора добија максимални број пондера, а сваки следећи понуђач за 5 пондера
мање по редоследу вредности „ М“ фактора (од највишег до најнижег).
Као доказ о научном звању понуђач подноси оверену фотокопију Одлуке о избору надлежног
органа установе/институције.
Као доказ о „М“ фактору понуђач подноси потписан и оверен картон научног радника из базе
података Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој или из неке друге
верификоване базе података“.
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