Наручилац:Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса: Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број:152/7; ЈНМВ1У-2019 (1.2.1)
Датум:18.02.2019. 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 23/43 предметне конкурсне документације престаје да
важи и замењује се страном 23/43 - по изменама конкурсне документације.
Страна под редним бројем 30/43 предметне конкурсне документације престаје да
важи и замењује се страном 30/43 - по изменама конкурсне документације.
С тим у вези, објављујемо нове стране која носе ознакe 23/43 - по изменама
конкурсне документације и 30/43 - 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 стране 23/43 - по изменама конкурсне документације и 30 /43 - 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 23/43и
30/43.
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом.

30/43 - по изменама конкурсне документације
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне
набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредност услуга
одржавања СМС
центра са модулом за контролу и наплату паркирања
- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број
(биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из
конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број
(попуњава
Наручилац), доделио уговор за набавку услуга одржавања СМС центра са модулом за
контролу и наплату паркирања
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга одржавања „СМС центра са модулом за
наплату и контролу паркирања“ (у даљем тексту: Систем), у свему према захтевима
Наручиоца (корисника услуге ) из конкурсне документације, техничке спецификације у
условима из понуде даваоца услуга број __________ од __________ године изабраног као
најповољнија.
Обавезује се давалац услуга да имплементира програмске модуле у року од
_________дана (не дужим од 30 дана).
Kорисник услуга може користити систем искључиво за своје потребе и на просторима за
паркирање којима управља у времену трајања овог уговора.
Корисник услуга се обавезује да Систем неће никоме позајмити, уступити, продати,
копирати, већ да ће га користити само у складу са овим уговором.
Члан 2.

Цена одржавања Систем:
Имплементација на месечном нивоу износи _________________динара без ПДВ-а.
Порез на додату вредност по стопи од 20% износи ___________________динара.
Укупна цена инмлементације на месечном нивоу са ПДВ-ом износи___________динара.
Месечна услуга одржавања модула за наплату доплатних карти на месечном нивоу износи
__________________динара без ПДВ-а.
Порез на додату вредност по стопи од 20% износи ________________динара.
Укупна цена месечна услуге одржавања модула за наплату доплатних карти са ПДВ-ом
износи________________динара.
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23/43 - по изменама конкурсне документације
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГА -OДРЖАВАЊА „СМС ЦЕНТРА СА

МОДУЛОМ ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА“

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок имплементирања програмског модула
не дужи од 30 дана

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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