Наручилац:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:
Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број: 64/9; ЈНМВ1У-2019 (1.2.1)
Датум:23.01.2019. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале
вредности набавка услуга –oдржавања „СМС центра са модулом за наплату и
контролу паркирања“, ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене објави на Порталу
јавних набавки као и на својој интернет стараници.
У предметном поступку јавне набавке мале вредности, Комисија за јавну
набавку у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга –oдржавања
„СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања“ ЈНМВ- 1У-2019
(1.2.1), ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак врши измене конкурсне документације и
то:
Страна под редним бројем 12/42 предметне конкурсне документације престаје да
важи и замењује се страном 12/42 - по изменама конкурсне документације.
Страна под редним бројем 24/42 предметне конкурсне документације престаје
да важи и замењује се страном 24/42 - по изменама конкурсне документације.
С тим у вези, објављујемо нове стране која носе ознаку 12/42 - по изменама
конкурсне документације и 24/42 - по изменама конкурсне документације и из
тог разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом
изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом
објављене страну 12 /42 - по изменама конкурсне документације и 24 /42 - по
изменама конкурсне документације, преузму са Портала јавних набавки или
интернет странице наручиоца и изврше измену првобитно објављене
конкурсне документације – редни број стране конкурсне документације 12/42
и 24/42.
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом.

12/42 - по изменама конкурсне документације

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће упоступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:

Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.

ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ
да понуђач последњих годину дана од
дана објављивања позива за достављање
понуда (рачунајући и дан позива) није
имао блокаде текућих рачуна отворених
код пословних банака за обављање
платног промета ни један дан.

2.

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА
Потврдa Народне банке
Србије да у последњих
годину дана од дана
објављивања позива за
достављање понуда
(рачунајући и дан позива)
није имао блокаде текућих
рачуна отворених код
пословних банака за
обављање платног промета ни
један дан или копија странице
сајта Народне банке Србије са
податком о стању рачуна код
пословних банака на дан
подношења понуде.
*У случају подношења
заједничке понуде чланови
групе заједно испуњавају
задати услов.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
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24/42 - по изменама конкурсне документације

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Ред.
бр.

1

2

3

Предмет јавне
набавке
1
Имплементација
програмских
модула
Месечна услуга
одржавања
модула за
наплату
доплатних карти
Месечна услуга
одржавања
модула за
наплату паркинг
карти путем
СМС порука

Количина
(број
месеци)
2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

1

12

12

УКУПНО
За надоградњу Система по захтеву Наручиоца износ ___________________ динара,
по радном сату програмера.
Напомена: Понуђена вредност за надоградњу система, дата по радном сату
програмера, не улази у укупну вредност понуде понуђача ( вредност понуде дата у
Обрасцу структуре цене са упуством како да се попуни ), а која вредност се користи
приликом оцене и рангирања поднетих понуда применом конкурсном документацијом
предвиђеног критертијума за доделу уговора - ''најнижа понуђена цена''. Исказана
вредност користиће се по посебном захтеву Наручиоца, a за евентуално настале
потребе надоградње система.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, која
представља месечни износ накнаде одржавања система;
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, која
представља месечни износ накнаде одржавањаа система;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а који представља производ
броја месеци (12) и јединичне цене без ПДВ-а
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом који
представља производ броја месеци (12) и јединичне цене са ПДВ-ом.
Образац структура цена мора бити комплетно попуњен
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

_____________________________
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