ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 188/3
Датум: 26.02.2019.
Предмет:
Одговор на питања
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним
појашњењима конкурсне документације за набавку добара мале вредности – Услуге сателитског праћења возила са
горива и персоналног ГПС позиционирања, ЈНМВ бр.
објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Понуђачима
информацијама и
за јавну набавку
мерачима нивоа
ЈНМВ-У-04/2019,

Poštovani,
Molimo vas za dodatna pojašnjanja i odgovore na sledeća pitanja vezana za
Javnu nabavku male vrednosti JNMV - U - 04/2019, "Usluge satelitskog praćenja
vozila sa merenjem nivoa goriva i personalnog GPS pozicioniranja"
Pitanje br. 1:
U konkursnoj dokumantaciji navedene su tehničke karakteristike opreme, GPS
uređaja Teltonika FM1100 i FM1110 i senzora nivoa goriva Eurosens Dominator
RS, koju Naručilac već poseduje. Senzor nivoa goriva poseduje RS 232 i RS
485 interfejs za povezivanje, a GPS uređaji Teltonika FM1100 i FM1110 nemaju
interfejs RS232 kao ni RS485. S obzirom da se konkursnom dokumentacijom
traži implemantacija i korišćenje opreme koju Naručilac već poseduje, molimo da
Naručilac dodatno pojasni kako očekuje da se izvrši povezivanje senzora nivoa
goriva Eurosens Dominator RS na GPS uređaje Teltonika FM1100 i FM1110
kada pomenuti GPS uređaji nemaju odgovarajuće RS232 i RS485 ulaze.
Pitanje br. 2:
U konkursnoj dokumantaciji, u delu 1.1 - Dodatni uslvi, pod stavkom 3 - Tehnički
kapacitet, kao dokaz o ispunjenosti uslova traži se "Potvrda Google partnera za
korišćenje licenciranih Google servisa". S obzirom da je politika Gugla da, zbog
velikog broja korisnika, više ne izdaje povrde za korišćenje Google servisa, da li
je za Naručioca prihvatljivo da ponuđač kao dokaz priloži fakturu, izdatu od
strane Gugla, za kozišćenje Guglovih servisa iz koje se vidi da ponuđač plaća
Guglu za korišćenje licenciraih servisa?
Molimo Vas za potvrdu prijema ovog e-malia!
Srdačan pozdrav,

OДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Одговор на питање бр. 1:
Сензори нивоа горива Eurosens Dominator RS, које Наручилац већ поседује, се
односе на групу возила (9 камиона) за које је потребно да Понуђач обезбеди (даје у
најам) модеме који подржавају тражене техничке карактеристике сензора нивоа
горива. Модеме које Понуђач даје на коришћење неопходно је да подржавају
телеметријско очитавање података и да буду упарени са сензорима нивоа горива
Eurosens Dominator RS. Дакле, не постоји веза, нити постоји потреба Наручиоца за
повезивањем и упаривањем модема Teltonika FM1100 и FM1110 са сензорима
нивоа горива Eurosens Dominator RS.
Одговор на питање бр. 2:
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач приложи фактуру, издату од стране
Google-а/Google партнера, за коришћење Google сервиса, као доказ којим се
потврђује да Понуђач поседује лиценцу за коришћење Google сервиса. Дакле,
омогућава се понуђачу да приложи Потврду Google партнера за коришћење
лиценцираних Google сервиса и/или фактуру, издату од стране Google-а/Google
партнера, за коришћење Google сервиса. С тим да на фактури буде јасно исказано
за који временски период је лиценца купљена, а неопходно је да се важење лиценце
односи на период трајања поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-У-04/2019.
Срдачан поздрав,
За Комисију
Ненад Вукосављевић с.р.

