ЈКП “Паркинг сервис”
Број: 353/П2 ЈН 5/4-2014
Датум: 03.10.2014. год.
Ч а ч а к
Додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара,
број 5/4-2014. - појашњењe и одговори на постављена питања 03.10.2014.
ПРЕДМЕТ:Одговори на постављена питања и
документације за јавну набавку добара, број 5/4-2014

додатна

појашњења

конкурсне

Групу питања поставио је Никола Дамјановић, “ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Нови Сад“.
Поштовани,
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12),
а на основу захтева заинтересованог лица за додатним појашњењима, за јавну набавку доба
ра број набавке 5/4-2014, објављујемо Вам наше одговоре.

ПИТАЊЕ БР. 1
1. на страни 3. тачка 1.6, конкурсне докуменације, навели сте да рок за подношење понуда
износи 13 дана од дана објављивања на порталу “Управе за јавне набавке”. Исти је у
супротности са чланом 95. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, те Вас молимо да нам
објасните зашто сте у конкурсној документацији навели тако кратак рок, који је противан
прописима који регулишу ову област?
Одговор на питање бр. 1
Обзиром да је процењена вредност јавне набавке 1.800.000,00 динара иста се може
сматрати јавном набавком мале вредности где је рок прецизиран чланом 99. Закона о јавним
набавкама.
ПИТАЊЕ БР. 2
2. На страни 13. конкурсне документације, наводите под елементима критеријума на
основу којих се додељује Уговор и методологија доделе пондера да цена имплементације
софтверског пакета може донети највише 30 пондера, што је у супротности са препоруком
“Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки” која препоручује да
цена треба да износи најмање 60 пондера. Самим тим, поставља се питање зашто сте
навели да цена имплементације софтверског пакета износи само 30 пондера?
Одговор на питање бр. 2
Препорука није обавезујућег карактера, а увидом у конкурсну документацију колега из
других Паркинг сервиса и искуствено од стране истих, цена имплементације софтверског
пакета је секундарног карактера.

ПИТАЊЕ БР. 3
3. На страни 14. конкурсне документације, истакли сте да уколико две или више понуда,
буду имале исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача чије је
седиште фирме географски ближе Наручиоцу. Да ли сматрате да је ова одредба оправдана, с
обзиром да је у супротности са чланом 12. став 2. Закона, који прописује да Наручилац не
може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну
дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из
класификације делатности коју обавља понуђач?
Одговор на питање бр. 3
Критеријум за избор најповољније цене је најнижа понуђена цена која се састоји из 3
елемента. У случају да више понуда буду имали исти број пондера, обзиром на
специфичност набавке и да је место сервера у седишту фирме, неопходно је пропратно
реаговање на могуће софтверске и хардверске кварове сервера и ПДА уређаја.
Наручилац сматра да услови Конкурсне документације нису у супротности са чланом 12.
став 2. Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ БР. 4
4. На страни 4. конкурсне документације, која регулише техничке карактеристике које
покривају СМС паркинг модули, прецизирали сте да техничким карактеристикама софтвера
које покривају СМС паркинг модули а у оквиру дела МОДУЛ за контролу паркирања,
коришћењем преносивих ПДА уређаја, овај модул мора да са серверске стране, подржава
рад клијентских апликација које се користе на терену од стране контролора и да је сваки
контролор опремљен преносним ПДА уређајем са Андроид оперативним системом, за
наплату и контролу паркирања а који је повезан са преносивим термалним штампачем за
издавање контролорске карте на терену и паркинг налога–дневне паркинг карте.
Андроид оперативни систем није једина платформа која може да се користи у овом
случају, те се намеће питање, зашто је то наведено као једина опција у оквиру предметне
конкурсне документације?
Одговор на питање бр. 4
Сви нови мобилни уређаји које препоручују мобилни оператери су на Андроид платформи
па самим тим и менаџмент предузећа жели да се боља и савременија платформа, користи и
код нас.
Понуђач у својој понуди може предложити и други оперативни систем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС" ЧАЧАК

