14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508
______________________________________________________________________________

Предмет: Одговор на питање понуђача у вези ЈН 26/2014- набавка услуга одржавања и
надоградње ГПС уређаја за ЈКП „Водовод Ваљево“.
Питања понуђача :
1. Колика је процењена вредност јавне набавке?
2. Да ли тренутно имате неисправних ГПС уређаја и у ком броју?
3. Указујемо Наручиоцу да је потенцијални Понуђач као оператор у обавези да поштује и
доследно примењује типске уговоре (ГСМ претплатнички уговор), као и тројни уговор
пружања и коришћења услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи Теленор д.о.о.
Београд. С тим у вези предлажемо да се омогући да типска уговорна документа оператора као
понуђача буду укључени у тендерску документацију тј. понуду понуђача.
4. Указујемо
Наручиоцу да је плаћање предметних услуга потребно реализовати на
месечном нивоу и то у виду месечне претплате.
Одговори наручиоца:
1. Процењена вредност јавне набавке је 1.200.000 динара.
2. На дан 23.10.2014. године утврдили смо да 6 (шест) уређаја нема сигнал, а 5 (пет) уређаја
не очитава ниво горива.
3. Сви потенцијални понуђачи треба да потпишу модел уговора који је дат у конкурсној
документацији наручиоца, а на основу кога ће бити сачињен уговор са изабраним понуђачем.
По члану 1. став 2. Општих услова понуђача Теленор д.о.о. Београд Општи услови су
обавезујући за Теленор и кориснике и примењују се на све њихове уговорне односе , изузев
ако се уговором Теленор и корисник не договоре другачије.
Ваши, а вероватно и типски уговори других потенцијалних понуђача предвиђају надлежност
(Трговинског) Привредног суда у Београду, док је моделом уговора у случају спора
предвиђена надлежност Привредног суда у Ваљеву. Сматрамо да се конкуренција у овој
јавној набавци може обезбедити и без тога да унапред прихватамо услове садржане у
типским уговорима понуђача.
4. Плаћање предметних услуга ће се вршити једном месечно, у складу са чл. 5. модела
уговора из конкурсне документације наручиоца.
У Ваљеву, 23. 10.2014.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

