ЈКП “Паркинг сервис”
Број: 353/П1 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 поставила је Гордана Васиљевић, “PSC MOBILE SOLUTIONS doo“
Гандијева 76А, 11070 Београд.
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. Као заинтересовани понуђач у отвореном поступку ЈН 5/4-2014 (набавка СМС центра са
модулом за наплату и контролу паркирања) овим путем Вас молим за додатно појашњење ,
односно за одговор на питање:
Колика је процењена вредност ове набавке?
Одговор на питање бр. 1
Процењена вредност набавке је 1.800.000,00 динара (са ПДВ-ом).
ПИТАЊЕ БР. 2
2. Да ли у банкарску гаранцију треба да буде урачуната и цена програмер сата?
Одговор на питање бр. 2
Банкарску гаранцију треба урадити на тражени проценат из набавке а на процењену
вредност која је написана у одговору на Ваше 1. питање.
ПИТАЊЕ БР. 3
3. У Обрасцу бр. 13, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА у јавној набавци бр. 5/4-2014 у
напомени пише да се у Обрасцу број 13 попуњавају подаци са редним бројем 1,2,3, и 4 што
према томе значи да се не попуњавају цене оперативно одржавање које се потом опет
помињу у члану 2. Модела уговора.

У Образцу бр. 14, Упутство за попуњавање обрасца структуре цена, под б) пише да у
Образац бр. 13 треба унети износ цене (месечног и годишњег) оперативног одржавања
Система.
Да ли у понуди за ЈН 5/4-2014 треба исказати цену оперативног одржавања за период од
годину дана, на колико се потписује уговор?
Ако треба, следеће питање је да ли и цена одржавања треба да буде урачуната у банкарску
гаранцију?
Одговор на питање бр. 3
У Образцу број 13. треба у складу са напоменом попунити податке за редни број 1 , 2 , 3
и 4.
У понуди за ЈН 5/4-2014 треба исказати цену оперативног одржавања за период од годину
дана како захтева табела испод редног броја 4.
Банкарску гаранцију треба урадити на тражени проценат из набавке.
ПИТАЊЕ БР. 4
4. Тачка 4.2 конкурсне документације, Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке, по два, захтева да:
2. Систем за наплату и контролу паркирања путем СМС порука неопходно је да има
Уверење о квалитету које је издала овлашћена државна институција, државни факултет
или Универзитет.
Питање је шта треба да пише у уверењу које се тражи и која форма тог уверења треба да
буде?
Одговор на питање бр. 4
Уверење о квалитету је слободне форме и њен садржај и форму прописује Уневерзитет,
државни факултет или овлашћена државна институција по Вашем избору.
Уколико понуђач поседује Уверење или сертификат о квалитету, неке институције, треба га
приложити.
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