Наручилац: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број: 152/6; ЈНМВ- 1У-2019 (1.2.1)
Датум: 18.02.2019. године
Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у
поступку ЈНМВ – услуга -oдржавања „СМС центра са модулом за наплату и
контролу паркирања“Дана 14. фебруара 2019. године, наручилац је добио захтев за измену конкурсне
документације, поднет од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке
набавка услуга –oдржавања „СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања.
Захтев за измену конкурсне документације заведен је под бројем 152/5. На основу
члана 63.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), Комисија за јавну набавку, на захтев заитересованог лица, доставља
следећe одговорe:

Питање број 1

Одговор број 1 (први део)

Захтев за измену услова тако да све трошкове закупа кратких бројева падају на терет
наручиоца није у складу са пословном политиком наручиоца.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави услугу, одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху и намену. Наручиоцу је потребана услуга –oдржавања„СМС центра
са модулом за наплату и контролу паркирања техничких карактеристика описаних у
конкурној документацији (страна од 4 до10), из ког разлога наручилац остаје при свом
захтеву .

Одговор број 1 (други део)

Наручиоцу је у циљу подизања квалитета услуге потребна могућност плаћања услуге
паркирања путем СМС или плаћање уз ауторизованог пружаоца услуга употребом
мобилних апликација, из ког разлога наручилац остаје при свом захтеву .
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Питање број 2

Одговор број 2 (први део)
Плаћање паркирања СМС поруком или уз ауторизованог пружаоца услуга употребом
мобилних апликација је у логичној вези са преметном јавном набавком.
Чланом 76. ставом 2. ЗЈН , наручилац одређује додатне услове када је то потребно,
имајући у виду предмет јавне набавке. Основни смисао одређивања додатних услова
јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор склопити са понуђачем који је у
могућности да успешно реализује предметну јавну набавку, дакле да буде квалификован.
Чланом 70. став. 1 ЗЈН прописано је да је техничке спецификације обавезан и саставни
део конкурсне документације, у техничкој спецификацији су описане карактеристике
услуге oдржавања „СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања
одржавање система који је објективан и који одговара потребама наручиоца.
Наручиоцу је у циљу подизања квалитета услуге потребна могућност плаћања услуге
паркирања путем СМС или плаћање уз ауторизованог пружаоца услуга употребом
мобилних апликација из ког разлога наручилац остаје при свом захтеву .
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Одговор број 2 (други део)

Наручилацу је у конкурсној документцији на
јасан и прецизан начин описао
доказивање Уговор о раду или други уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у
складу са одредбама важећег Закона о раду .
Чланом 76. ставом 2. ЗЈН , наручилац одређује додатне услове када је то потребно,
имајући предмет јавне набавке. Основни смисао одређивања додатних услова јесте да
наручилац буде сигуран да ће уговор склопити са понуђачем који је у могућности да
успешно реализује предметну јавну набавку, дакле да буде квалификован.
Наручилац у додатним условима кадровски капацитети захтевао је „да понуђач има
најмање 3 радно ангажована инжењера техничке струке – програмера са радним
временом од 40 часова недељно“, поменути услов је у логичној вези са предметном
набавком Одржавање „СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања“
потребно је да одржавају инжењери техничке струке – програмери.
У конкурсној документацији описане су техничке карактеристке система, обзиром да
софтерско решење подразумева више софтерских компонети на основу досадашњег
искуства технички је немогуће да оджавање система обавља мање од 3 инжењера
техничке струке –програмера. Застој неког од софтерских компненти није могуће
предвидети (време или час ).
У досадашњој пракси застој неког од софтерских компненти дешавао се неколико
десетина пута дневно изласком на терен или „реаговaњем“ на систему.
Смисао ових додатних услова је да наручиоц може приликом избора понуде изабрати
понуду оног понуђача који сходно својим капацитетом може да реализије уговор који је
предмет набавке односно понуђач који може да са сигурношћу и сваком тренутку
реаговати на застој у систему. Наручилацу је у конкурсној документцији на јасан и
прецизан начин јасно описао потребе наручиоца Оперативно одржавање комплетног
система 24х7х365.
Поменутим условима наручилац не ограничава конкуренцију, наручилац је дужан да у
поступку јавне набавке прибави услугу, одговарајућег квалитета имајући у виду сврху и
намену. У циљу квалитетног одржавања система наручиоцу је потребно да понуђач има
радно ангажована минимално 3 инжењера техничке струке –програмера, због обезбеђења
потребног процеса при извршењу предметне услуге из ког разлога наручилац остаје при
свом захтеву .

Питање број 3
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Одговор број 3
Наручилацу је у конкурсној документацији на
јасан и прецизан начин описао
доказивање додатних услова:
финансијски капацитети и кадровски капацитети доказивање достављањем доказа
описаних у конкурсној документацији на страни 12.
технички капацитети:
-стална интернет конекција 0-24 часа доказивање изјава на меморандуму понуђача да
поседује сталну интернет конекција 0-24 часа, фотокопија Уговора закљученог са
интернет провајдером.
-коришћење интернет сервиса за наплату паркирања уз ауторизованог пружаоца услуга
употребом мобилних апликација доказивање изјава на меморандуму понуђача да Софтвер
за контролу и наплату паркирања има могућност коришћења интернет сервиса за наплату
паркирања уз употребу мобилних апликација, фотокопија уговора закљученог са
ауторизованим провајдером за наплату коришћењем мобилних апликација.
-стална телефонска подршка радним данима од 07:00 до 22:00 и суботом од 07:00-15:00
часова доказивање изјава на меморандуму понуђача да , да ће понуђач бити доступан
односно обезбедити телефонску подршку радним данима од 07:00 до 22:00 и суботом од
07:00-15:00 часова, са навођењем броја телефона

Питање број 4

Одговор број 4
Плаћање паркирања СМС поруком или уз ауторизованог пружаоца услуга употребом
мобилних апликација је у логичној вези са преметном јавном набавком.
Чланом 76. ставом 2. ЗЈН , наручилац одређује додатне услове када је то потребно,
имајући у виду предмет јавне набавке. Основни смисао одређивања додатних услова
јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор склопити са понуђачем који је у
могућности да успешно реализује предметну јавну набавку, дакле да буде квалификован.
Чланом 70. став. 1 ЗЈН прописано је да је техничке спецификације обавезан и саставни
део конкурсне документације, у техничкој спецификацији су описане карактеристике
услуге oдржавања „СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања
одржавање система који је објективан и који одговара потребама наручиоца.
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Наручиоцу је у циљу подизања квалитета услуге потребна могућност плаћања услуге
паркирања путем СМС или плаћање уз ауторизованог пружаоца услуга употребом
мобилних апликација из ког разлога наручилац остаје при свом захтеву .

Питање број 5

Одговор број 5
Накнадним увидом у конурсну документацију а на основу захтева заинтересованог
лица у погледу конкурсне
документације
наручилац је утврдио да рок за
имплементацију софтера мора бити прописан у моделу уговора из ког разлога ће
наручилац извршити измену.
У том смислу наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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