Број: 94
Датум: 16.01.2019.
Крагујевац
Врши се измена конкурсне документације – Изнајмљивање и имплементација
информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном
времену и опреме за аутоматску наплату превоза број 1.1.9/2018. Након измене
конкурсна докумнтација гласи:

На страни 26, тачка 14 мења се следеће :
Избор понуђача ће се извршити према КРИТЕРИЈУМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ, који се заснива на следећим елементима критеријума:
Елемент
критеријума

К1

К2

Цена

Техничке и
технолошке
предности

Максимално
број
пондера по
критеријуму

Подкритеријум

64

-

Максималан
број пондера
по
подкритеријуму
-

К2.1

Могућност плаћања карте на
уређајима за очитавање контролу и
наплату карата у возилима која се
користе за јавни градски и
приградски превоз путника помоћу
платне бесконтактне картице и
могућност да плаћена карта може
да се провери на уређају за
контролу карата.

8

К2.2

Могућност плаћања карте на
уређајима за очитавање контролу и
наплату карата у возилима која се
користе за јавни градски и
приградски
превоз
путника
коришћењем мобилних телефона
комуникацијом у блиском пољу,
познатом под именом NFC и
могућност да плаћена карта може
да се провери на уређају за
контролу карата.

8

36
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Могућност
да се смарт
картица
допуни
путем
интернета

5

Могућност
да се стање
на
смарт
картици
провери
путем
интернета

5

К2.4

Могућност да се обавештења важна
за
грађане
Крагујевца
или
рекламне поруке по
захтеву
Наручиоца објављују (слика или
текст) на уређајима за очитавање
контролу и наплату карата у
возилима која се користе за јавни
градски и приградски превоз
путника, на дисплејима чија је
дијагонала најмање 5“

5

К2.5

Могућност да се обавештења
грађанима који користе градски и
приградски превоз о наредном
стајалишту на којем ће се аутобус
зауставити објављују на дисплеју уз
аудио обавештење

5

К2.3

Могућност
да се смарт
картица
која
се
користи за
превоз
допуни
и
провери
стање
на
смарт
картици
путем
интернета

К2.3.1

К2.3.2

На страни 30, додаје се бодовање понуђача :
Бодовање понуђача
Укупан број пондера понуђача UBPp, добија се као сума бодова по појединим
критеријумима (модел 1).
𝟐

𝑼𝑩𝑷𝑷 = ∑ 𝑩𝑷𝒊
𝒊=𝟏

где је i критеријум i=1,2
Број понуђача за поједини критеријум BPi добија се као сума пондера за
поткритеријуме 𝐵𝑃𝑖𝑗 (модел 2).
𝒏

𝑩𝑷𝒊 = ∑ 𝑩𝑷𝒊𝒋
𝒋=𝟏
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где је i критеријум i= 1,2, а j поткритеријум j=1,2 …n
Најбоље рангиран понуђач је онај који има највећи укупан број пондера
према моделу 1.

К1 –ЦЕНА
BP1=

𝑪𝒎𝒊𝒏

*64

𝑪𝒑

C𝑚𝑖𝑛 – најнижа понуђена цена у поступку јавне набавке

C𝑝

- понуђена цена из понуде понуђача који се оцењује и рангира

К2 – ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ
𝒏

𝑩𝑷𝟐 = ∑

𝒋=𝟏

𝑩𝑷𝟐,ј

Где је j поткритеријум j=1,2 …n
Код овог критеријума понуђач добија наведени број пондера за сваки
подкритеријум посебно, уколико систем који нуди испуњава наведене техничке и
технолошке предности уз приложене доказе. На крају се пондери подкритеријума
сабирају и добија се укупан број пондера за овај критеријум.

НАПОМЕНА: Број освојених пондера по сваком елементу критеријума заокружује
се на две децимале.
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На страни 38, Члан 1. Уговора мења се следеће:
Наручилац изнајмљује имплементиран информациони систем за
контролу, управљање јавним градским и приградским превозом у реалном
времену и опрему за аутоматску наплату превоза који ће се користити у граду
Крагујевцу у свему према члану 11. и члану 22. Уговора о обављању комуналног
посла јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају за Партију 1
број 1430 од 26.06.2018. године и Партију 2 број 1431 од 26.06.2018 године,
закључен са овлашћеним превозницима у складу са конкурсном
документацијом.
На страни 38, Члан 2. Уговора мења се следеће:
Испорука и имплементација система вршиће се од стране овлашћеног
представника Пружаоца услуге, у присуству овлашћеног представника
Наручиоца.
На страни 41, Члан 11. Уговора мења се следеће:
У случају замене возила изабраном понуђачу ће се надокнадити трошкови
замене опреме у складу са ценама датим у понуди.
Место испоруке опреме:
Опрема

Место испоруке-уградње

Опрема за ОКЦ,
10 преносних уређаја за контролу карата ,
60.000 смарт картица израђених од пластике
10.000 папирних смарт картица
10 (десет) комплета опреме за издавње
персонализованих картица

Седиште Наручиоца:

20 идентификационих картица за контролоре
10 рачунара који се уграђују у кабину возача,
10 уређаја за очитавање карата;
38 рачунара који се уграђују у кабину возача,
38 уређаја за очитавање карата;
100 идентификационих картица за возаче
38 рачунара који се уграђују у кабину возача,
38 уређаја за очитавање карата;
100 идентификационих картица за возаче
100 уређаја (терминала) на којима ће се
вршити допуна и претплата бесконтактних
картица које користе путници у јавном
градском и приградском превозу

Аутобаза Arriva Litas
________________

доо

у

Крагујевцу

Аутобаза Транспортног предузећа Вуловић
транспорт доо у Крагујевцу _____________

На територију града Крагујевца у складу са
распоредом који ће доставити Наручилац
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На страни 42, Члан 17. Уговора брише се следеће:
Услови наведени за гарантни период важе и за вангарантни период.

Ова измена је саставни део конкурсне докуметације и сходно члану 63. став 1.
Закона о јавним набавкама биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку 1.1.9/2018
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