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Комисија за јавну набавку

Свим потенцијалним понуђачима

Набавка ЈНМВ 09/2018 – ГПС праћење возила и контрола утрошка горива
ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), за јавну
набавку услуга број ЈНМВ 09/2018 ГПС праћење возила и контрола утрошка горива, наручилац ЈКП Водовод
Зајечар у предвиђеном року од 3 дана, даје следећа појашњења на захтев од стране заинтересованих лица:
Питањe 1:
У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга - ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ
09/2018, за потребе наручиоца ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР, упућујемо и следећу сугестију:
С обзиром да праћење возила подразумева пренос података преко мобилне мреже, сугеришемо наручиоцу да се
у оквиру конкурсне документације предвиди услов да Понуђач мора да испуњава услов из члана 75. став 1.
тачка 5. ЗЈН-а тј. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности пружања услуга преноса
података преко мобилне мреже (уписан у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга коју
води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ), као и да у оквиру техничке
спецификације, односно описа предметне јавне набавке предвиди да праћење возила подразумева пренос
података преко мобилне мреже.
Као доказ може се предвидети Лиценца за мобилну телефонију коју је издао РАТЕЛ или РАТЕЛ-ова потврда о
упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, из које се види да је Понуђач уписан у
евиденцију оператора.
Предвиђањем овог услова, понуђач који није телекомуникациони оператор, уколико жели да учествује, то може
учинити кроз заједничку понуду са неким од оператора, у ком случају је у обавези да, сходно ЗЈН-у, уз понуду
приложи споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
ПОЈАШЊЕЊЕ 1:
1.

Како се ради о е-маилу који је примљен 28.05.2018. односно у року мањем од 5 дана пре истека рока за
подношење понуда (01.06.2018.), а сходно чл. 63 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), могућност за изменом и допуном конкурсне документације не постоји.
_______ . _______

Питањe 2:
У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга - ГПС праћење возила и контрола утрошка горива ЈНМВ
09/2018, за потребе наручиоца ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР, неопходне су нам додатне информације и појашњења:
1. Да ли се у обрасцу понуде на страни 14, под „Укупна цена услуге без ПДВ-а“ мисли на укупну вредност за
12 месеци? Односно, да ли се овде уписује иста вредност која се добија у Обрасцу структуре цене?
2.

У обрасцу понуде на страни 14, као и на страни 27 КД, наведено је да рок важења понуде не може бити
краћи од 30 дана, док је у позиву наведено „Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног
отварања понуда.“ Молимо наручиоца да јасно прецизира минимални рок важења понуде који понуђачи
исказују у својим понудама.

ПОЈАШЊЕЊЕ 2:
2.
3.

У обрасцу понуде на страни 14, под „Укупна цена услуге без ПДВ-а“ се мисли на цену за 12 месеци
У обрасцу понуде на стр. 14, као и на страни 27 КД наведено је да рок важења понуде не може бити краћи
од 30 дана, док у позиву стоји 60 дана, наручилац прецизира да се ради о року од 30 дана, пошто је за
понуђаче повољније.

У складу са законским одредбама наручилац одговоре на постављена питања објављује на:

порталу јавних набаки и

интернет страници наручиоца
У Зајечару,
Дана:31.05.2018.

Комисија за јавне набавке
Синиша Радовановић
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