Наручилац: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:
Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број: 64/8; ЈНМВ- 1У-2019 (1.2.1)
Датум:
24.01.2019. год..
Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у поступку
ЈНМВ – услуга -oдржавања „СМС центра са модулом за наплату и контролу
паркирања“Дана 21. јануара 2019. године, наручилац је добио захтев за појашњењење 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 64/5. 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 следећи одговор:

Питање број 1
1. Zašto se cena u ugovoru i ponudi razlikuje?

Одговор
Накнадним увидом у конурсну документацију а на основу захтева заинтересованог
лица у погледу конкурсне документације наручилац је утврдио не усаглашеност
елемента модела уговера и садржине обрасца поуде из ког разлога ће наручилац
извршити усклађивање елемената садржине означених образаца.
У том смислу наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 2
Zašto je potrebno da ponuđač ima 3 inženjera? U pitanju je javna nabavka male vrednosti.
Uslov je strog ako se ima u vidu procenjena vrednost nabavje.

Одговор
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 запосленa
дипломирана инжењера техничке струке –програмера.
У циљу квалитетеног одржавања система наручиоцу је потребно минимално 3
запосленa дипломирана инжењера техничке струке –програмера, због обезбеђења
потребног процеса при извршењу предметне услуге.
Поменутим условима нема везу са процењеном вредношћу предметне набавке.

Питање број 3
Da li dozvoljavate ugovor o privremenim i povremenim poslovima jer u jednom delu konkursne
dozvoljavate? Zakon o radu poznaje i rad van radnog odnosa. Dozvolite i taj osnov angazovanjA.

Одговор
Да довољно је да понуђач достави уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у
складу са одредбама важећег Закона о раду.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак

www.parkingcacak.co.rs

